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Wstęp

Badania jakościowe prowadzone w różnorodnych obszarach społecznych i gospodar-
czych dostarczają niezbędnej wiedzy w celu wprowadzenia zmian w otoczeniu spo-
łecznym. Badania jakościowe interpretują i opisują zjawiska społeczne z perspektywy 
wewnętrznych przeżyć podmiotów badania. Mowa tu o doświadczeniach jednostek i 
grup, interakcjach w jakie wchodzą oraz komunikacji jaka wówczas zachodzi, a także 
o wszelkich wytworach ich działalności. Jakościowe badania marketingowe pozwalają 
na dotarcie do często nie ujawnianych, nie uświadamianych motywów zachowań. Ba-
dania jakościowe nie są reprezentatywne w rozumieniu statystycznym i nie mogą być 
podstawą do generalizacji pewnych zachowań w całej populacji. Liczba badanych jest 
zwykle dużo mniejsza niż w przypadku chociażby badań ankietowych. Możemy jed-
nak mówić o „reprezentatywności” w rozumieniu potocznym. Polega ona na takim do-
borze uczestników badania, aby prezentowali jak najbardziej zróżnicowane stanowi-
ska, należąc przy tym do względnie homogenicznej grupy.

Zastosowanie metody jakościowej jest zasadne, gdy chcemy określić tło informacyj-
ne, cele dalszego działania lub sformułować hipotezy. Badacze jakościowi przywią-
zują dużą wagę do kontekstu i konkretnych przypadków, tłumacząc za ich pomocą 
dane zagadnienia, dlatego też typowe jest dążenie do uchwycenia zjawisk w ich natu-
ralnym kontekście. Jeśli nie znamy dość dobrze obiektu badania, zastosowanie meto-
dy jakościowej będzie odpowiednie, gdyż w toku badania opracowuje się często defi-
nicje i hipotezy.

Na pytanie o zasadność stosowania metody jakościowej w badaniach społecznych i 
marketingowych należy zwrócić uwagę na ich przydatność ze względu na możliwość:

• sondowania ukrytych motywów oraz innych czynników mających wpływ 
na decyzje respondenta,

• przygotowania hipotez, definicji i problematyki do wdrażania określonego 
procesu np. edukacyjnego,

• ogólnego rozpoznania obszaru badawczego (poszerzenie wiedzy, aktuali-
zacja informacji, identyfikacja ogólnych trendów).

Przedstawiony raport z badań zawiera treści związane z analizą materiału badawcze-
go, który został zgromadzony przy pomocy metody jakościowej z zastosowaniem tech-
nik: eksploracyjnych wywiadów pogłębionych (IDI) oraz zogniskowanych wywiadów 
grupowych (FGI) w ramach projektu „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą 
rozwoju rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prio-
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rytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób 
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 

Przedmiotem badania są opinie osób związanych z zieloną gospodarką lub zaintere-
sowanych problematyką zielonej gospodarki ze względu na możliwości rozszerzenia 
ofert edukacyjnych o zawody zielonej gospodarki lub ofert na rynku pracy. Wraz z wy-
żej wymienionymi opiniami również w ramach badania respondenci ujawnili swoją 
wiedzę na temat kwestii ekologicznych i świadomości realizacji w ramach pracy zawo-
dowej i funkcjonowania w innych obszarach życia zadań wynikających z rozwoju zie-
lonej gospodarki. 

Charakterystyka badanych respondentów

W badaniach realizowanych techniką wywiadu pogłębionego brało udział 20 osób, któ-
re reprezentowały cztery grupy respondentów. 

• Przedstawiciele placówek edukacyjnych prowadzących kształcenie w ramach 
specjalności powiązanych z zieloną gospodarką,

• Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Urzędu Pracy,
• Doradcy zawodowi,
• Pracodawcy reprezentujący subregion płocki ( powiat płocki, sierpecki, gosty-

niński i miasto Płock).

Badania przeprowadzono również przy pomocy techniki zogniskowanych wywiadów 
grupowych, w których wzięło udział cztery różnorodne grupy respondentów zaintere-
sowanych w sposób bezpośredni lub pośredni rozwojem zielonej gospodarki. Realiza-
cja badań opartych na modelu grup fokusowych nastąpiła poprzez zorganizowanie spo-
tkań dla dwóch   grup focusowych  składających się z 8-10 osób. 

Cele przeprowadzonych badań

Cele przeprowadzonych badań należy podzielić na dwa obszary: 
1. Obszar diagnostyczny, związany z uzyskaniem wiedzy na temat świadomości 

ekologicznej respondentów, zagadnień związanych z zieloną gospodarka oraz 
umiejętność łączenia własnej działalności edukacyjnej, organizacyjnej, wdro-
żeniowej czy ekonomicznej z obszarami zielonej gospodarki.

2.  Obszar realizacyjny, wdrożeniowy związany z:
• możliwościami działania w obszarze zielonej gospodarki poprzez włą-

czanie działań proekologicznych  do systemu edukacyjnego w Polsce po-
czynając od najmłodszych, w ramach edukacji wczesnoszkolnej, poprzez 
szkołę podstawową, gimnazjalną, szkoły ponadgimnazjalne aż do szkół 
wyższych.
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• Identyfikacją nowych zawodów w obszarze zielonej gospodarki na tere-
nie subregionu płockiego obejmujący stworzenie opisu zawodów oraz bu-
dowę potrzebnego zaplecza edukacyjnego przyczyniającego się do stwo-
rzenia narzędzi oddziaływania na poprawę sytuacji życiowej osób do 24 
roku życia. Należy zaznaczyć, że osoby bezrobotne w tym przedziale wie-
kowym często są dobrze wykształcone, ale nie uzyskały pracy ze względu 
na brak zapotrzebowania pracodawców na określony rodzaj wyksztalce-
nia. Na uwagę zasługuje tutaj problem względnie dobrze wykształconych 
kobiet, które nie maja dużych szans na rynku pracy ze względu na określo-
ny kierunek wykształcenie, który uniemożliwia im podjęcie zatrudnienia.

• Budowanie instrumentów wspierających zainteresowanie nowymi zawo-
dami wśród młodych ludzi pozostających bez pracy.

Problematyka badań

Problematyka badań została skupiona wokół pytań, na które można znaleźć odpowie-
dzi poprzez zastosowanie określonych technik z obszaru metod jakościowych.

Pytania badawcze należy podzielić odpowiednio w zależności od grupy respondentów 
i zastosowanej techniki badań.

Przygotowaniu badań – wywiadów pogłębionych dla przedstawicieli władz placówek 
edukacyjnych związanych z tzw. zielonymi sektorami gospodarki towarzyszyło sprecy-
zowanie problematyki badawczej, która oscylowała wokół następujących pytań:

1. Jak decydenci i pracownicy instytucji oświatowych oceniają ofertę edukacyjną 
związaną z zielona gospodarką?

2. W jaki sposób reprezentanci instytucji oświatowych identyfikują oczekiwania 
lokalnego rynku pracy w aspekcie zawodów związanych z zielona gospodarką?

3. W jaki sposób respondenci oceniają kadrę dydaktyczną w zakresie kompeten-
cji związanych z gospodarką przyjazna środowisku naturalnemu?

4. Co warunkuje rozwój wiedzy z zakresu zielonej gospodarki?

Problematyka badawcza związana z realizacja badań przy pomocy wywiadu skierowa-
nego do przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstw z tzw. zielonych sektorów 
gospodarki dotyczyła:

1. Jakie są opinie respondentów na temat uwarunkowań rozwoju firm funkcjonu-
jących w obszarach sprzyjających środowisku naturalnemu?

2. Jak przedsiębiorcy charakteryzują zawody związane z proekologiczną działal-
nością przedsiębiorstwa?

3. W jaki sposób odbywa się rekrutacja i selekcja kandydatów na stanowiska 
związane z zielona gospodarką?
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4. Jaka jest ocena przygotowania zawodowego pracowników związanych z sekto-
rem zielonej gospodarki?

Odmiennie zostały sformułowane problemy badawcze odnoszące się do pracowników 
WUP-u i MUP-u. Realizacja wywiadów dla tej grupy respondentów odbyła się w opar-
ciu o poniższe problemy badawcze:

1. Jakie są trendy w sytuacji zawodowej na rynku pracy?
2. Jaka jest opinia respondentów na temat form wsparcia dla zwiększania zatrud-

nienia?
3. Jakie są podejmowane działania w zakresie wsparcia zawodów związanych z 

zielona gospodarką?
4. Jaka jest opinia respondentów na temat przygotowania kandydatów do pracy w 

zielonych zawodach? 

Raport odzwierciedla opinie respondentów i odnosi się do wniosków, które powstały 
w wyniku analizy zebranego i rejestrowanego materiału badawczego. Wnioski z badań 
mają charakter odpowiedzi na sformułowane problemy badawcze i odnoszą się, zarów-
no do przyjętego przedmiotu badań, jak i sformułowanej celowości działań empirycz-
nych  w wymiarze diagnostycznym i praktycznym.

Liliana ToMAsZeWskA
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1. Cel i zakres badania

Badanie prowadzono w ramach projektu „Zielony potencjał subregionu płockiego szan-
są rozwoju rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VI. Raport zawiera informacje i wnioski, w oparciu o które zostaną opracowa-
ne produkty pośrednie projektu tj.:

• Model identyfikacji nowych zawodów w obszarze zielonej gospodarki na tere-
nie subregionu płockiego obejmujący stworzenie opisu zawodów oraz budo-
wę niezbędnego zaplecza edukacyjnego przyczyniającego się do stworzenia 
narzędzi oddziaływania na poprawę sytuacji osób do 24. roku życia (dalej na-
zywany „Produkt pośredni 1”);

• Model budowy instrumentu wspierającego zainteresowanie nowymi zawoda-
mi wśród młodych ludzi  w wieku 15-24 lata pozostających bez pracy w subre-
gionie płockim (dalej nazywany „Produkt pośredni 2”);.

Cele badawcze (diagnostyczne) badania sformułowano w następujący sposób: 
1. Rozpoznanie uwarunkowań zapotrzebowania na zawody związane z zieloną 

gospodarką w subregionie płockim ze wskazaniem nowych zawodów.
2. Rozpoznanie zainteresowania tymi zawodami wśród młodych ludzi  w wie-

ku 15-24 lata pozostającymi bez pracy w subregionie płockim oraz wskazanie 
możliwości zwiększenia zainteresowania.

3.  Poznanie opinii na temat przygotowania absolwentów szkół do wykonywania 
zadań w ramach zielonej gospodarki oraz wskazanie obszarów, które wymaga-
ją intensyfikacji działań edukacyjnych.

Cele szczegółowe badania:

Przed przystąpieniem do badań sformułowano następujące cele szczegółowe:
• Jakie jest zapotrzebowanie na zielone zawody w subregionie płockim?
• Jakie opinie o możliwościach stworzenia nowych zawodów wyrażali praco-

dawcy związani z zieloną gospodarką?
• Jakie opinie na temat stworzenia nowych miejsc pracy wyrażali przedstawicie-

le urzędów pracy?
• Jakie opinie na temat zielonych zawodów wyrażali przedstawiciele placówek 

oświatowych?
• Jakie sektory gospodarki w subregionie płockim wykazują tendencję wzrosto-

wą w obszarze zatrudnienia, w których możliwe jest zatrudnienie pracowni-
ków związanych z zieloną gospodarką?
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• Jakie czynniki mogłyby zwiększyć zatrudnienie osób w  obszarze zielonej go-
spodarki?

• Jakie potrzeby edukacyjne, dotyczące pracowników w ramach zielonej gospo-
darki, zgłaszają pracodawcy?

Zakres podmiotowy 

Badaniem zostały objęte podmioty mające wpływ na rozwój i działanie zielonej gospo-
darki w subregionie. W szczególności przedsiębiorstwa już w niej działające, ale tak-
że te firmy, które planują działalność w ramach zielonej gospodarki w ciągu najbliż-
szych dwóch lat, przedstawiciele szkół przygotowujących specjalistów w ramach zie-
lonej gospodarki oraz reprezentanci urzędów pracy, którzy doskonale znają rynek pra-
cy subregionu.

Zakres przestrzenny

Subregion płocki obejmujący: miasto Płock, powiat płocki, powiat gostyniński oraz po-
wiat sierpecki.

Zakres czasowy

Badanie trwało od 1 lipca  do 15 października 2012 roku.

1. 1  Operacjonalizacja pojęć badawczych

Zielona gospodarka  – sektory gospodarki narodowej, które uwzględniają zasady zrów-
noważonego rozwoju, wykorzystują lokalne zasoby oraz są przyjazne środowisku przy-
rodniczemu. Przyjmuje się, że podmioty gospodarcze są przyjazne środowisku, jeśli 
spełniony jest przynajmniej jeden z następujących warunków: 

•  podmiot zajmuje się segregacją śmieci,
•  podmiot oszczędnie i racjonalnie użytkuje paliwa,
•  podmiot oszczędnie i racjonalnie użytkuje energię,
•  podmiot oszczędnie i racjonalnie użytkuje zasoby naturalne,
•  podmiot używa materiałów degradowalnych i po recyklingu, 
•  podmiot prowadzi recykling odpadów,
•  podmiot korzysta ze źródeł energii odnawialnej,
•  podmiot zmniejsza emisję CO2,
•  podmiot redukuje zużycie materiałów produkcyjnych,
•  podmiot zmniejsza hałas, zanieczyszczenie gleby, wody,
•  podmiot upowszechnia informacje z zakresu Eko-zarządzania,
•  podmiot pozyskuje źródła finansowania dla działań ekologicznych,
•  podmiot monitoruje źródła degradacji środowiska,
•  podmiot opiekuje się zasobami naturalnymi,
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•  podmiot zajmuje się doradztwem, poradnictwem i szkoleniami w zakresie dzia-
łań ekologicznych,

•  podmiot sprzedaje usługi/produkty/technologię ekologiczną. 

Zielone miejsca pracy – obejmują stanowiska różnych szczebli, w których zakresie za-
dań służbowych leży dbałość o ochronę środowiska. Dbałość ta polega na oszczędnym 
i racjonalnym użytkowaniu zasobów materialnych, paliw oraz energii, lub na pozyski-
waniu środków na rozwiązania ekologiczne lub kreowaniu i upowszechnianiu techno-
logii redukującej negatywny wpływ na środowisko, lub na monitorowaniu działań w 
zakresie ochrony środowiska oraz kreowaniu i wdrażaniu rozwiązań rekultywacyjnych 
dla działalności inwazyjnej w środowisko.

Zasada zrównoważonego rozwoju - zasada wymagająca, by rozwój gospodarczy do-
konywał się z uwzględnieniem potrzeby utrzymania na niezmienionym poziomie zaso-
bów i jakości środowiska. Zasada zrównoważonego rozwoju obowiązuje w prawie pol-
skim, jak i europejskim. W ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 
roku zapisano definicję zrównoważonego rozwoju, który należy rozumieć jako: rozwój 
społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwało-
ści podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości za-
spokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarów-
no współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Zawód – zbiór zadań (zespół czynności), wyodrębnionych w wyniku społecznego po-
działu pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne 
osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych 
w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów1.

Nowy zawód – zawód, który nie funkcjonuje w rozporządzeniu Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pra-
cy oraz zakresu jej stosowania z dnia 27 kwietnia 2010 r., (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z 
dnia 17.05.2010 r.), 

1 Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej, Warszawa 2010 
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Umiejętności i kompetencje zawodowe -  jako sprawdzona możliwość wykonania od-
powiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności)2. Kompetencje to pojęcie szer-
sze niż umiejętności, są wypadkową wiedzy, umiejętności i postaw.

Subregion płocki –  miasto Płock, powiaty ziemskie – płocki, gostyniński i sierpecki.

Instytucje rynku pracy – to instytucje, realizujące zadania określone w Ustawie z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy3. Są nimi:

1) publiczne służby zatrudnienia;
2) Ochotnicze Hufce Pracy;
3) agencje zatrudnienia;
4) instytucje szkoleniowe;
5) instytucje dialogu społecznego;
6) instytucje partnerstwa lokalnego.

Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i woje-
wódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy 
oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.

Sektor ochrony środowiska - stanowią wszystkie jednostki organizacyjne sektora pu-
blicznego i gospodarczego prowadzące charakterystyczną działalność związaną z 
ochroną środowiska, czyli takie, których działania zmierzają do zapobiegania, zmniej-
szania bądź likwidacji zanieczyszczeń.

Ochrona środowiska - każda działalność zmierzająca do zapobiegania, zmniejszania 
bądź likwidacji zanieczyszczeń lub przeciwdziałająca hałasowi. Obejmuje ona dzia-
łalność, której celem jest zachowanie gatunków dziko występujących, siedlisk natu-
ralnych i mało zmienionych, ochrona krajobrazu, jak również związana z tym działal-
ność badawczo-rozwojowa, monitoring oraz wykonywanie analiz warunków środowi-
skowych4.

Bezrobotny - osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i 
gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy lub innej pracy za-
robkowej. Bezrobotnym jest również osoba niepełnosprawna, zdolna i gotowa do pod-
jęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy. Aby uzyskać sta-
tus bezrobotnego konieczne jest spełnienie dodatkowych – szczegółowych wymogów 

2 Rynek pracy w sferze ochrony środowiska w Polsce, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zaso-
bów Naturalnych, Białystok 2008

3 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Statystycz-

nej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska 
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zgodnych z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy.

Szkolenia zawodowe - pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie  
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych  
do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia;

Staż zawodowy - nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych  do wy-
konywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosun-
ku pracy z pracodawcą;

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) - jest procesem mającym na celu określe-
nie warunków środowiskowych jakie muszą być spełnione w celu ograniczenia nega-
tywnego wpływu planowanej działalności na środowisko. Ocenie mogą być poddawa-
ne zarówno projekty dokumentów jak i indywidualne inwestycje. Proces ten polega na 
szczegółowej analizie stanu środowiska oraz planowanej działalności na tle zagospoda-
rowania terenu otaczającego inwestycję. Istotą tego procesu jest zobowiązanie podmio-
tu planującego określoną działalność do maksymalnego ograniczenia wpływu na środo-
wisko lub zrównoważenia spowodowanych strat. 

Świadectwo energetyczne - zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm. 2) dla każdego budynku oddawanego 
do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być usta-
lona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energe-
tyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędna do zaspokoje-
nia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterysty-
ki energetycznej budynku ważne jest przez 10 lat.

Fotowoltaika - dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła sło-
necznego na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z pro-
mieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Odnawialne źródło energii - energia wiatru, energia promieniowania słonecznego, 
energia aerotermalna, energia geotermalna, energia hydrotermalna, hydroenergia, ener-
gia otrzymywana z biomasy, energia otrzymywana z biogazu, energia otrzymywana z 
biogazu  rolniczego, fal, prądów i pływów morskich oraz energia otrzymywana z bio-
płynów5;

5 Projekt ustawy z dnia 26.07.2012 r. o odnawialnych źródłach energii
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Uzielenienie - trend polegający na dostosowaniu działalności przedsiębiorstw, gospo-
darstw domowych, przepisów prawa w kierunku zmniejszenia negatywnego oddzia-
ływania na środowisko przyrodnicze. Przejawem uzielenienia jest ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń, segregacja odpadów, recycling, produkcja wyrobów przyjaznych śro-
dowisku.

Uzielenienie zawodów - rozszerzenie zakresu obowiązków istniejącego zawodu o obo-
wiązki i cele związane z ochroną środowiska, ograniczenie zużycia zasobów i energii, 
zastosowanie technologii przyjaznych środowisku. 

Kadra kierownicza - grupa ta obejmuje zawody, w których podstawowym zadaniem 
jest sprawowanie funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach lub ich wewnętrznych jed-
nostkach organizacyjnych.

Specjaliści - grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania wysokiego poziomu 
wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie nauk technicznych, 
przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i pokrewnych.

Technicy i średni personel - grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętno-
ści i doświadczenia niezbędnych do wykonywania głównie prac technicznych i podob-
nych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych, społecznych, medycznych 
oraz artystycznych koncepcji i metod działania, a także regulacji rządowych i przepi-
sów handlowych. W zakres obowiązków może wchodzić także sprawowanie nadzoru 
nad innymi pracownikami.
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2. Metody wykorzystane w trakcie badania 

2.1.  Studia  źródeł wtórnych

W pierwszym etapie przed przystąpieniem do badań jakościowych, w celu uzyskania 
odpowiedzi na postawione pytania i cele badawcze, przestudiowano następujące źró-
dła wtórne:

• Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie płockim 
za rok 2011

• Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Płock za rok 2011
• Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gostyniń-

skim  raport za 2011 rok
• Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sierpeckim 
• Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010 
• www.polskaekologia.org
• Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych 

w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 r., MPiPS, Departament Fundu-
szy, Warszawa, maj 2012

• Rynek pracy w sferze ochrony środowiska w Polsce, publikacja opracowana 
przez Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

• Towards a green labour market – the employment dimension of tackling envi-
ronmental challenges, UE Employment Committee, 2010

• Skills for green jobs, country report. Denmark, 2010
• Skills for green jobs. European synthesis report, Publications office to the Euro-

pean Union, Luxemburg 2010
• EkoGAZETA
• http://www.pupplock.pl
• http://mup.plock.eu/pl
• http://pup-gostynin.pl
• http://pup-gostynin.samorzady.pl
• http://www.pup-sierpc.samorzady.pl
• http://www.stat.gov.pl/bdr
• http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+ro-

zwoj/Zielona+gospodarka 
• http://bipfiles.bazagmin.pl/sites/46458/cms/szablony/3694/pliki/6_progra-

mos2010_c1.pdf
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• http://bazy.ngo.pl/download/75672_pz.pdf 
• http://ugsierpc.bipgmina.pl/files/sites/46437/wiadomosci/130789/files/pro-

gram_ochrony_srodowiska.pdf
• http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-gmsierpc/komunikaty/_036_004_152345.pdf
• http://www.zuok.com.pl
• http://www.atlantis-sa.pl
• http://www.gminalack.pl
• http://ziarno.kei.pl
• http://ziarno.eu

2.2.  Metody pierwotne gromadzenia danych oraz opis próby zrealizowanej

W celu zebrania danych niezbędnych do rozwiązania problemów poznawczych wyko-
rzystano trzy podstawowe metody badawcze: ankietę, indywidualne wywiady  pogłę-
bione (IDI) oraz fokusowe wywiady grupowe (FGI).

2.2.1  Badania ankietowe

W pierwszym etapie badań pierwotnych wykorzystano badania ilościowe przeprowa-
dzone z wykorzystaniem metody ankiety. Badania tą metodą umożliwiły w krótkim cza-
sie dotarcie do dużej liczby respondentów. Badanie metodą ankiety przeprowadzono 
w dwóch populacjach:

• wśród młodych osób bezrobotnych (wiek: 15-24 lata) z subregionu płockiego;
• wśród przedsiębiorców mających siedzibę w subregionie płockim.

Celem badania przedsiębiorców było uzyskanie informacji dotyczących zapotrzebo-
wania przedsiębiorstw na zielone zawody, ocena przygotowania absolwentów do wy-
konywania tych prac. Celem badania ankietowego przeprowadzonego z osobami bez-
robotnymi była identyfikacja poziomu zainteresowania zawodami sektora  zielonej go-
spodarki,  analiza i ocena wiedzy, kompetencji i przygotowania zawodowego absol-
wentów do realizowania obowiązków w tymże sektorze, jak również wskazanie zawo-
dów związanych z zieloną gospodarką. W celu dokonania pomiaru wykorzystano kwe-
stionariusze ankietowe, które zamieszczono w załącznikach do niniejszego opracowa-
nia. Kwestionariusz ankietowy dla bezrobotnych był wręczany osobiście zarejestrowa-
nym osobom, które wypełniały go i oddawały wyznaczonemu pracownikowi odpo-
wiedniego Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku lub Powiatowego Urzędu Pracy w Płoc-
ku.

W przypadku badania przedsiębiorstw zastosowano ankietę internetową. Jednak ze 
względu na mały zwrot uzyskanych odpowiedzi, wykorzystano dodatkowo ustruktury-
zowany wywiad indywidualny.
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Próba badawcza

Ustalenie minimalnej  liczebności próby jest procedurą bardzo skomplikowaną. Wiel-
kości prób dla jednej i drugiej populacji zostały ustalone na takim poziomie, aby  na 
podstawie wyników badania próby można było wyciągnąć wnioski dotyczące całej po-
pulacji.

Badanie ankietowe z przedsiębiorstwami objęło próbę n=134 przedsiębiorstwa. W 
przypadku badań regionalnych dotyczących przedsiębiorstw, minimalna próba ustala-
na jest na poziomie 50 – 200 jednostek6. Ponieważ próba liczy więcej niż 50 jednostek 
można uogólniać wyniki uzyskane na jej podstawie.

W przypadku badań osób bezrobotnych próba liczyła n=412. Zgodnie z ogólnie przy-
jętymi regułami w badaniach społecznych i marketingowych minimalna liczebność pró-
by w przypadku badań regionalnych dotyczących konsumentów lub gospodarstw do-
mowych powinna mieścić się w przedziale 200 – 500 osób7. Założona wielkość próby 
spełnia ten warunek.

2.2.2  Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

W celu uzyskania danych niezbędnych do wyjaśnienia problemów badawczych  wy-
korzystano również jakościowe badania pierwotne. Wykonano 20 indywidualnych wy-
wiadów pogłębionych (IDI), które służą pogłębieniu wiedzy na wybrany temat. Przepro-
wadzone wywiady były anonimowe, dzięki czemu uczestnicy w sposób swobodny wy-
rażali swoje opinie. Moderator zadawał pytania otwarte, które skłaniają respondenta do 
przemyśleń i formułowania wniosków. Wykorzystano cztery scenariusze wywiadu skie-
rowane do: przedstawicieli przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych, doradców zawo-
dowych i pośredników pracy. Pierwszy scenariusz obejmuje cztery obszary tematycz-
ne dotyczące odpowiednio: identyfikacji uwarunkowań rozwoju firm funkcjonujących 
w obszarach sprzyjających środowisku przyrodniczemu, wskazaniu zawodów związa-
nych z proekologiczną działalnością przedsiębiorstwa, charakterystyką procesu rekruta-
cji i selekcji kandydatów na stanowiska związane z zieloną gospodarką, oceną przygo-
towania zawodowego pracowników związanych z sektorem zielonej gospodarki. Obej-
muje on łącznie 24 otwarte pytania. Drugi scenariusz składa się również z czterech czę-
ści poruszających następującą problematykę: identyfikację zakresu oferty edukacyjnej 
związanej z zieloną gospodarką,  identyfikację oczekiwań lokalnego rynku pracy pod 
kątem zawodów związanych z zieloną gospodarką, ocenę kadry dydaktycznej placów-
ki w zakresie kompetencji związanych z gospodarką przyjazną środowisku przyrodni-

6 Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2007, s. 102
7 op. cit.
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czemu, czynniki sprzyjające rozwojowi wiedzy z zakresu zielonej gospodarki. Łącznie 
scenariusz składa się z 30 pytań. Kolejny wykorzystany scenariusz skierowany do do-
radców zawodowych porusza problematykę dotyczącą: trendów w sytuacji zawodowej 
na rynku pracy,  skuteczności form wsparcia dla zwiększenia zatrudnienia, działań w 
zakresie wsparcia zawodów związanych z zieloną gospodarką, opinii na temat przygo-
towania kandydatów do pracy w zielonych zawodach. Składa się on z 26 pytań otwar-
tych. Czwarty scenariusz obejmuje zagadnienia związane z sytuacją społeczno-gospo-
darczą w subregionie płockim ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku pra-
cy, wskazaniem sektorów gospodarki, które wykazują tendencje wzrostowe oraz będą 
potrzebowały specjalistów w zakresie zielonej gospodarki, wskazanie nowych zawo-
dów w ramach zielonej gospodarki. Przebieg wszystkich wywiadów rejestrowany był 
na dyktafonie.

Poniżej przedstawiono koncepcję doboru próby.

Próba badawcza i jej dobór

W ramach badania przeprowadzono 20 indywidualnych  wywiadów pogłębionych z 
następującymi jednostkami:

1.  Przedstawiciele urzędów pracy - Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, Powiato-
wego Urzędu Pracy w Płocku, Powiatowego Urzędu Pracy  w Gostyninie oraz 
Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu. 

Technika badawcza: 4 IDI z doradcami zawodowymi
   4 IDI z pośrednikami pracy

Typ respondenta:  doradcy zawodowi, pośrednicy pracy
2. Przedstawiciele przedsiębiorstw oraz instytucji z zielonej gospodarki. 

Populację badania stanowili przedsiębiorcy z siedzibą w subregionie płockim, którzy 
działają w ramach zielonej gospodarki.  W szczególności zwrócono uwagę na następu-
jące branże: budowlaną, przetwórczą, gospodarowanie odpadkami, gospodarowanie 
źródłami energii, gospodarowanie wodą, handel.

Technika badawcza:  11 IDI
Typ respondenta:  pracownicy na stanowiskach kierowniczych 

   (prezesi, dyrektorzy, właściciele) lub specjalistycznych  
   (inspektorzy ds. ochrony środowiska, handlowcy,  
   radca prawny, specjaliści ds. kadr). 

Do próby badawczej dobrano w sposób celowy następujące jednostki reprezentujące: 
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku, Rynex, Wspól-
notę Mieszkaniową,  Hurtownię Materiałów Budowlanych Mrówka, BudMat, Eco-Or-
len, Wodociągi Płockie, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach,  
Data-Net Płock, CNH Polska, Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w Płocku.
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3. Przedstawiciele placówek edukacyjnych

Populację badawczą stanowiły szkoły ponadgimnazjalne i wyższe zlokalizowane na te-
renie powiatu. Wykaz szkół i placówek oświatowych pozyskano z danych wtórnych.

Technika badawcza:  1 IDI
Typ respondenta:  nauczyciel, doradca zawodowy, dyrektor szkoły, 

   wykładowca akademicki 

2.2.3  Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)

W ramach badania przeprowadzono cztery wywiady grupowe wśród dwóch populacji:
• Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płoc-

ku oraz w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku;
• Przedstawiciele przedsiębiorstw z zielonej gospodarki, placówek edukacyj-

nych oraz instytucji z subregionu płockiego.

Celem badania z osobami bezrobotnymi było poznanie stopnia znajomości zagadnień 
dotyczących zielonej gospodarki i rynku pracy w tym obszarze, identyfikacja poziomu 
zainteresowania zawodami sektora  zielonej gospodarki,  analiza i ocena wiedzy, kom-
petencji i przygotowania zawodowego absolwentów do realizowania obowiązków w 
tymże sektorze, jak również gotowości młodych osób do przekwalifikowania się w celu 
wykonywania zawodów związanych z zieloną gospodarką. W dyskusji w dniu 25 wrze-
śnia wzięło udział 8 osób z czego 4 były z Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku i 4 z Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Płocku. W drugim wywiadzie grupowym uczestniczyło 8 
osób bezrobotnych z czego 4 były z Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku i 4 z Powiato-
wego Urzędu Pracy w Płocku. Narzędziem wykorzystanym w trakcie wywiadu był sce-
nariusz wywiadu grupowego.

Wywiady grupowe z przedstawicielami przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych i in-
stytucji odbyły się w dniach 2 i 4 października. W trakcie pierwszego spotkania obecni 
byli przedstawiciele Nadleśnictwa Płock, Zespołu Szkół Ekonomiczno –Kupieckich im. 
Ludwika Krzywickiego w Płocku, Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, Biura Architekto-
nicznego oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. W drugim wywiadzie 
grupowym wzięli udział reprezentanci Urzędu Miasta Płock, Partner Premium, Zespo-
łu Szkół nr 1 w Sierpcu, Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach, 
Zespołu Szkół Technicznych nr 70 w Płocku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Płoc-
ku. Wywiad był prowadzony według przygotowanego wcześniej scenariusza, który za-
mieszczony został w załącznikach niniejszego raportu.
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3. Wyniki analizy danych wtórnych - analiza otoczenia

3.1.  Rola zielonej gospodarki w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Paradygmat zrównoważonego rozwoju stanowi prawo do zaspokojenia aspiracji roz-
wojowych obecnej generacji, jednocześnie bez ograniczania praw przyszłych pokoleń 
do zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych8. Oznacza to, że rozwój gospodarczy i cywi-
lizacyjny obecnego pokolenia nie powinien odbywać się kosztem wyczerpywania za-
sobów nieodnawialnych i niszczenia środowiska, dla dobra przyszłych pokoleń, które 
też powinny posiadać prawo do swojego rozwoju. W kontekście tego paradygmatu ko-
nieczne staje się dokonanie reform strukturalnych w gospodarce. Działalność na rzecz 
zrównoważonego rozwoju powinna wpływać na poprawę funkcjonowania gospodar-
ki w długim okresie, jednocześnie umożliwiając proces przekierowania gospodarki na 
tzw. „bardziej zieloną ścieżkę”. Zielona gospodarka rozpatrywana jest na wielu płasz-
czyznach, takich jak: rozwój czystych technologii, odnawialnych źródeł energii, popra-
wę efektywności energetycznej i materiałowej, zmianę modelu konsumpcji i produkcji 
na bardziej zrównoważony, zintegrowaną politykę produktową, zielone zamówienia 
publiczne, zielone miejsca pracy, czy ekologiczną reformę fiskalną.

Zielona gospodarka stanowiąc alternatywę dla dominującego obecnie systemu gospo-
darczego ma zapewnić szybki i dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Polski, wy-
tyczyć ścieżki rozwoju gospodarczego kraju przy jednoczesnej minimalizacji negatyw-
nych oddziaływań gospodarki na środowisko przyrodnicze, jak również umożliwić wy-
kreowanie i promocję polskich technologii i rozwiązań ekologicznych, budując tym 
samym innowacyjną i służącą poprawie dobrobytu społecznego gospodarkę w kraju.

Zielona gospodarka powinna przede wszystkim zapewnić dbałość o istniejące zasoby 
naturalne. Wymaga to rozwinięcia zdolności strategicznych na poziomie państwa, jak i 
poszczególnych organizacji. Rozwiązanie w tym obszarze może stanowić wprowadze-
nie systemu bodźców i zachęt jak preferencyjne kredyty czy ulgi podatkowe dla finanso-
wania rozwiązań pro środowiskowych, zapewnienie transferu wiedzy i rozwiązań tech-
nicznych oraz organizacyjnych związanych z ochroną środowiska z innych krajów, czy 
stworzenie zachęt i nagród dla przedsiębiorstw optymalizujących zużycie surowców.

8 http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Zielona+go-
spodarka
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Ważnym zadaniem zielonej gospodarki jest zapewnienie Polsce bezpiecznych, zróżni-
cowanych i odnawialnych źródeł energii w przystępnej cenie, a jednocześnie nie gene-
rujących kosztów społecznych i środowiskowych. Jest to możliwe dzięki podjęciu stra-
tegicznych decyzji dotyczących źródeł energii oraz stworzeniu odpowiednich regula-
cji zapewniających stabilność prawa, zwłaszcza w odniesieniu do celów redukcji emisji 
dwutlenku węgla oraz systemu certyfikatów energii. Dodatkowo potrzebne jest wdro-
żenie nowych rozwiązań technologicznych oraz rozbudowa i modernizacja infrastruk-
tury przemysłowej. Istotne jest także edukowanie konsumentów w zakresie racjonalne-
go korzystania z energii oraz stworzenie rozwiązań wspierających przedsiębiorstwa in-
westujące w rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, zwłaszcza oparte na odna-
wialnych źródłach energii.

Inną znaczącą rolą zielonej gospodarki jest stworzenie nowoczesnej, bezpiecznej, przy-
jaznej dla środowiska i dostępnej infrastruktury, stanowiącej narzędzie zrównoważone-
go rozwoju. Wymaga to przede wszystkim zmiany sposobu myślenia, czyli traktowania 
infrastruktury (zarówno transportowej jaki i technologicznej) jako środka przybliżające-
go do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, hałasu, zapewnienia bezpieczeństwa 
pasażerów i eliminacji wykluczenia cyfrowego, a tym samym przyrostu liczby aktyw-
nych uczestników rynku. Konieczne staje się zapewnienie efektywnej współpracy po-
między rządem, samorządami i organizacjami pozarządowymi w celu uzyskania spój-
ności terytorialnej i większej skuteczności wysiłków podejmowanych na poziomie cen-
tralnym, regionalnym i międzynarodowym. Ponadto ważne staje się opracowanie odpo-
wiednich planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniających potrzeby roz-
woju infrastruktury i zrównoważonego rozwoju, w tym jakości życia mieszkańców.

3.2.  Charakterystyki  subregionu  płockim

Zarys charakterystyki  miasta Płock.

Miasto Płock charakteryzuje się najwyższym poziomem rozwoju gospodarczego w sub-
regionie płockim. Świadczy o tym obecność wielu firm, głównie z przemysłu paliwo-
wego, reprezentowanego przez PKN Orlen. Największa część ludności miasta Płocka 
(44%) jest zatrudniona w sektorze przemysłowym, 33% ludności pracuje w sektorze 
usług rynkowych, 22% w sektorze usług nierynkowych i 1% ludności miasta w rolnic-
twie9. Na koniec czerwca 2012 roku stopa bezrobocia w mieście kształtowała się na po-
ziomie 12%10. Jest to wynik nieznacznie niższy od średniej krajowej, jednak znacząco 
wyższy od niskiego poziomu bezrobocia w województwie. Wśród bezrobotnych mia-

9 Źródło: Dane BDR GUS uzyskane w październiku 2012r.
10 Dane z Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku
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sta przeważają kobiety. Ponadto rynek pracy w Płocku charakteryzuje duża sezono-
wość, związana z zatrudnieniem w branży budowlanej czy turystycznej. Zdecydowaną 
większość bezrobotnych stanowią osoby z zawodem wyuczonym. Do zawodów deficy-
towych miasta Płock, czyli takich na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrze-
bowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie, należą m. in.: monter 
instalacji, spawacz metodą TIG i MAG, fakturzysta, monter okien, pielęgniarka. Zdecy-
dowaną większość zawodów deficytowych stanowią robotnicy przemysłowi i rzemieśl-
nicy, których zawody wymagają wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnego do 
wykonywania tych zawodów. Głównymi zawodami nadwyżkowymi miasta Płock, czy-
li takimi na które występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba osób po-
szukujących pracy w tym zawodzie, należą m. in.: technik ekonomista, malarz budow-
lany, technik mechanik, szwaczka, piekarz oraz ślusarz. Wiele osób posiada takie wy-
kształcenie, natomiast ilość miejsc pracy w tych zawodach jest ograniczona, co powo-
duje nadwyżkowość tych zawodów w mieście Płock.

Zarys charakterystyki  powiatu płockiego.

Powiat płocki ma charakter typowo rolniczy. Rolnictwo stanowi główny sektor w go-
spodarce powiatu. Użytki rolne w ogólnej powierzchni powiatu stanowią 74%11. Ko-
lejnym istotnym sektorem gospodarczym powiatu jest turystyka. Świadczą o tym dwa 
parki krajobrazowe oraz obecność na terenie powiatu aż 15 gospodarstw agroturystycz-
nych. Biorąc pod uwagę strukturę zatrudnienia ludności powiatu płockiego, najwięcej 
ludzi (65%) jest zatrudnionych w rolnictwie, 13% ludności powiatu jest zatrudnionych 
w sektorze usług nierynkowych, 12% w sektorze przemysłowym, a 10% w sektorze 
usług rynkowych12. Jednym z głównych problemów powiatu płockiego pozostaje bez-
robocie. Stopa bezrobocia w powiecie wynosi aż 19,7%13. Najwięcej bezrobotnych jest 
w gminach Gąbin, Bielsk i Stara Biała. Najmniej bezrobotnych jest w gminach Słubice i 
Wyszogród. Wysokie bezrobocie powiatu wynika z malejącego znaczenia Płocka jako 
rynku pracy i dominującej roli sektora rolniczego w gospodarce powiatu. Analiza za-
wodów deficytowych i nadwyżkowych powiatu płockiego wykazała, że do najbardziej 
deficytowych zawodów, należą: funkcjonariusz służby ochrony, opiekunka domowa, 
kosztorysant budowlany, technik ochrony fizycznej i mienia, główny księgowy, fotograf 
i księgowy. Z kolei do najbardziej nadwyżkowych zawodów należą: ekonomista, peda-
gog, kucharz małej gastronomii, technik ekonomista, technik mechanik, krawiec, tech-
nik żywienia i gospodarstwa domowego, technik rolnik, robotnik pomocniczy w prze-
myśle przetwórczym i elektromechanik pojazdów samochodowych. Świadczy to o nad-

11 Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku.
12 Źródło: Dane BDR GUS uzyskane w październiku 2012r.
13 Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, stan na 30.06.2012 r.
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wyżce osób z wykształceniem ekonomicznym, pedagogicznym, jak również braku pra-
cy dla ludzi mających wykształcenie związane z produkcją rolną. 

Zarys charakterystyki  powiatu gostynińskiego.

Powiat gostyniński podobnie jak powiat płocki ma charakter rolniczy. Użytki rolne w 
ogólnej powierzchni powiatu stanowią 68,6%14. Aż 60%15 ludności powiatu zamiesz-
kuje wieś. W rolnictwie powiatu można zaobserwować rozdrobnienie gospodarstw, ni-
ską efektywność i niski stopień towarowości produkcji. Przeważającą cześć podmiotów 
gospodarczych powiatu stanowią firmy prywatne. Dominujący udział, obok rolnictwa, 
w gospodarce powiatu stanowi handel hurtowy i detaliczny. Zdecydowanie mniejszy, 
acz istotny udział w gospodarce powiatu mają obsługa nieruchomości i wynajmu, bu-
downictwo oraz przetwórstwo przemysłowe. Struktura zatrudnienia ludności powiatu 
gostynińskiego nie wskazuje jednak na typowo rolniczy charakter tego powiatu, jak w 
przypadku powiatu płockiego. Tylko 34% ludności powiatu jest zatrudnionych w rol-
nictwie, aż 30% ludności jest zatrudnionych w sektorze usług rynkowych, 19% w sek-
torze przemysłowym, a 17% w sektorze usług nierynkowych16. Podobnie jak dla powia-
tu płockiego dużym problemem powiatu gostynińskiego jest utrzymujące się wysokie 
bezrobocie, którego głównym powodem jest dominujący udział rolnictwa w gospodar-
ce powiatu. Stopa bezrobocia w sierpniu 2012 r. wyniosła 20,9%17. 

Warto wspomnieć o planowanej budowie term gostynińskich w północnej części mia-
sta Gostynin, na obszarze blisko 17 ha. Inwestycja, wpisująca się w działania w ramach 
zielonej gospodarki, ciągle jednak pozostaje niepewna. Z założenia termy mają zapew-
nić ludności powiatu gostynińskiego, jak również całego subregionu płockiego, zatrud-
nienie, rekreację, wypoczynek i rehabilitację wodną oraz usługi medyczne, realizowa-
ne w oparciu o źródło wody geotermalnej.

Zarys charakterystyki  powiatu sierpeckiego.

Powiat sierpecki, podobnie jak pozostałe powiaty subregionu płockiego ma charakter 
typowo rolniczy. Użytki rolne w ogólnej powierzchni powiatu stanowią ok. 75%18. Aż 
65%19 ludności powiatu zamieszkuje wsie. Działalność gospodarcza powiatu jest dosyć 
rozwinięta. Dominuje działalność handlowa, produkcyjna i usługowa. Głównymi bran-
żami gospodarki powiatu są: przemysł rolno-spożywczy, drzewny, metalowy, odzie-

14 Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.
15 Jak wyżej.
16 Źródło: Dane BDR GUS uzyskane w październiku 2012r.
17 Bezrobocie na terenie powiatu gostynińskiego wyliczone przez GUS  w końcu sierpnia 2012r.
18 Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu
19  Jak wyżej
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żowy, a także przetwórstwo i budownictwo. Biorąc pod uwagę strukturę zatrudnienia 
ludności powiatu sierpeckiego, najwięcej ludzi (51%) jest zatrudnionych w rolnictwie, 
19% ludności powiatu jest zatrudnionych w sektorze przemysłowym, 16% w sektorze 
usług nierynkowych, a 14% w sektorze usług rynkowych20. Powiat sierpecki boryka się 
również z problemem wysokiego bezrobocia i niskiego poziomu wykształcenia. Wyni-
ka to z dominującej roli sektora rolniczego w gospodarce powiatu. 

Administracja publiczna

Administracja publiczna wspiera aktywność gospodarczą w subregionie płockim. Wła-
dze samorządowe tworzą sprzyjający klimat gospodarczy, którego jakość zależeć bę-
dzie od szeregu czynników, takich jak: podatki lokalne, plan zagospodarowania prze-
strzennego, jakość infrastruktury, pomoc władz samorządowych dla firm rozwijających 
się oraz jakość współdziałania i współpracy władz ze środowiskiem przedsiębiorców.

Działalność przemysłowa i handlowa odgrywa istotną rolę w gospodarce subregionu 
płockiego. Spośród wielu podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarze sub-
regionu płockiego, najwięcej zajmowało się handlem detalicznym i hurtowym, w dal-
szej kolejności działalnością produkcyjną, wreszcie budownictwem i transportem.

3.3.  Warunki naturalne i ocena zasobów naturalnych regionu

Warunki naturalne i ocena zasobów naturalnych w mieście Płock.

Pomimo wielu działań proekologicznych, stan środowiska przyrodniczego miasta Płock 
pozostaje niezadawalający. Większość wód powierzchniowych miasta ma charakter 
pozaklasowy. Powietrze jest dosyć zanieczyszczone, głównie przez szkodliwe oddzia-
ływanie spółki PKN Orlen. Problem dla powiatu stanowi niewłaściwa gospodarka odpa-
dami, niedostateczna ochrona wód oraz niski poziom świadomości ekologicznej miesz-
kańców miasta. Wskaźnik lesistości miasta Płock jest bardzo niski, wynosi 6,4%21 a za-
soby surowcowe są ubogie.

Warunki naturalne i ocena zasobów naturalnych w powiecie płockim.

Olbrzymią wartość w powiecie płockim stanowi różnorodność przyrodnicza. Jest to ob-
szar o dużym potencjale turystycznym. Jak wskazano w „Programie ochrony środowi-
ska w powiecie płockim na lata 2011-2015 (projekt)” 45% powierzchni powiatu objęta 
jest prawną ochroną przyrodniczą. Lasy zajmują 17,4% obszaru.

20 Źródło: Dane BDR GUS uzyskane w październiku 2012r.
21 Źródło: Dane BDR GUS uzyskane w październiku 2012r.
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Warunki naturalne i ocena zasobów naturalnych w powiecie gostynińskim

Powiat gostyniński, podobnie jak płocki charakteryzuje się dość czystym powietrzem. 
Na obszarze powiatu występuje wiele jezior, mających duże znaczenie dla ekosystemu 
wodnego powiatu. Mają one również duże znaczenie dla rekreacji i rybołówstwa. Jed-
nak stan czystości rzek i jezior powiatu nie jest zadawalający. 

Warunki naturalne i ocena zasobów naturalnych w powiecie sierpeckim

Powiat sierpecki w przeciwieństwie do powiatu płockiego i gostynińskiego charaktery-
zuje się bardziej zanieczyszczonym powietrzem. Jednak nie zostały przekroczone do-
puszczalne stany zanieczyszczeń. Kształtują się one na średnim poziomie. Zasoby su-
rowcowe powiatu można uznać za ubogie. Wskaźnik lesistości powiatu jest dosyć ni-
ski. Powiat sierpecki można uznać za korzystny dla produkcji rolnej, ze względu na ży-
zne gleby i korzystne warunki klimatyczne.

3.4.  Charakterystyka tradycyjnych sektorów zielonej gospodarki  
w subregionie płockim.

Tradycyjnymi sektorami zielonej gospodarki są te, które są najbliższe środowisku przy-
rodniczemu – rolnictwo, leśnictwo i turystyka.

Sektor rolnictwa i leśnictwa miasta Płock.

Rolnictwo nie odgrywa na terenie miasta Płock dużej roli, zarówno ze względu na wiel-
kość zatrudnienia, jak i wielkość wytworzonego dochodu narodowego. W granicach 
miasta dominują gospodarstwa małoobszarowe, o powierzchni od 1 do 5 ha22. Jakość 
gleb jest bardzo niska, dominują gleby klasy V i VI. Jeżeli chodzi o uprawy, dominu-
je uprawa żyta, pszenżyta oraz w mniejszych ilościach rzepaku i warzyw gruntowych. 
Biorąc pod uwagę hodowlę zwierząt wyraźnie dominuje trzoda chlewna oraz bydło, a 
także drób rzeźny i, co ciekawe, konie.

Sektor rolnictwa, leśnictwa powiatu płockiego.

W powiecie płockim dominuje zdecydowanie sektor rolnictwa. Aż 80% powierzch-
ni użytków rolnych stanowią grunty orne, 11,6% łąki i pastwiska, a niecały 1% sady23. 
Przeważają grunty w klasie IV a i III b. Natomiast większość użytków zielonych znaj-
duje się w klasie bonitacyjnej IV. Warunki glebowe powiatu płockiego umożliwiają 

22 Źródło: Dane BDR GUS uzyskane w październiku 2012r.
23 Jak wyżej
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rozwój rolnictwa. Gleby są dość żyzne, kultura rolna jest całkiem wysoka. Gleby nie 
wykazują przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń. Struktura użytkowania 
wskazuje na niski udział użytków zielonych i wysoki udział gruntów ornych. W struk-
turze zasiewów powiatu płockiego przeważają zboża, które zajmują 69% powierzch-
ni gruntów ornych, z czego aż blisko 29% stanowi pszenica. Prawie 10% powierzch-
ni gruntów ornych stanowią rośliny przemysłowe, takie jak buraki cukrowe czy rzepak. 
W produkcji zwierzęcej powiatu płockiego dominującym kierunkiem jest tucz trzody 
chlewnej, w którym to powiat zajmuje pierwsze miejsce w województwie mazowiec-
kim. Obsada bydła nie jest już aż taka wysoka, głównie z przeznaczeniem na produkcję 
mleka. Ze względu na bliskość zakładów przetwórstwa drobiu, duże znaczenie w pro-
dukcji zwierzęcej powiatu odgrywa również chów brojlerów. 

W powiecie płockim największy odsetek stanowią gospodarstwa o powierzchni 110 ha, 
a średnia powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa wynosi zaledwie 8,7 ha.

Sektor rolnictwa i leśnictwa powiatu gostynińskiego.

W powiecie gostynińskim średnia powierzchnia gospodarstw wynosi od 7 do 10 ha24. 
Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej oceniana jest od słabej do średniej. Dominu-
jącymi kierunkami w produkcji rolnej powiatu są produkcja zwierząt oraz uprawy. W 
produkcji zwierzęcej przeważa tucz trzody chlewnej i bydła. Natomiast do głównych 
upraw należą zboża, ziemniaki, rośliny pastewne oraz kukurydza.

Sektor rolnictwa i leśnictwa powiatu sierpeckiego.

W powiecie sierpeckim średnia powierzchnia gospodarstw wynosi od 8 do 11 ha. Bli-
sko 87% powierzchni użytków rolnych stanowią grunty orne, 11,8% łąki i pastwiska, a 
trochę ponad 1% sady25. Dominującymi kierunkami w produkcji rolnej powiatu są pro-
dukcja zwierząt oraz uprawy. W produkcji zwierzęcej przeważa tucz trzody chlewnej, 
bydła, owiec i drobiu. Natomiast do głównych upraw należą zboża i ziemniaki. Ży-
zne gleby, znikome zanieczyszczenia środowiska oraz korzystne warunki klimatyczne 
sprzyjają rozwojowi rolnictwa i powiązanego z nim przemysłu spożywczego. Wypro-
dukowana w powiecie sierpeckim żywność jest najwyższej jakości, dlatego ziemia sier-
pecka jest doskonałym miejscem na prowadzenie gospodarstw ekologicznych.

24 Źródło: Dane BDR GUS uzyskane w październiku 2012r.
25 Jak wyżej.
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4  Wyniki badań jakościowych z wykorzystaniem  
indywidualnych wywiadów  pogłębionych ( IDI)

4.1.  Wyniki wywiadów z pośrednikami pracy

Uzyskane informacje zostały podzielone na cztery główne obszary. Cytaty zostały w 
tekście wyróżnione ramką.

Główne bariery w zwiększaniu zatrudnienia osób bezrobotnych w zielonych zawo-
dach 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez respondentów, zgłaszając zapotrze-
bowanie na pracowników w urzędzie pracy, przedsiębiorstwa, pomimo stosowanych 
eko-technologii najczęściej nie artykułują szczególnych oczekiwań w stosunku do kan-
dydatów. Jednocześnie pośrednicy nie zbierają informacji na temat obowiązków, które 
będą należały do pracownika. Nie wiedzą, czy praca będzie związana z zieloną gospo-
darką. Branża pracodawcy określana jest często ogólnie jako budowlana/sanitarna choć 
pod tą nazwą może kryć się praca związana z zieloną gospodarką np. termomoderni-
zacja, domy energooszczędne, biooczyszczalnie przydomowe. Dopiero na etapie se-
lekcji, pracodawca wybiera osoby mające takie doświadczenia lub nawet samodzielnie 
szkoli pracowników w budownictwie specjalistycznym. Dla pracowników wcześniej 
uświadomionych i przeszkolonych w tym zakresie jest tu zatem możliwość wyróżnie-
nia się spośród innych kandydatów do pracy – już na etapie selekcji ofert.

Obecnie oferty dotyczące zielonych zawodów wpływają do urzędów sporadycznie. 
Może wynikać to z przekonania pracodawców, że osoby bezrobotne nie posiadają po-
żądanych przez nich kwalifikacji a przede wszystkim doświadczenia zawodowego. 
Stąd pracodawcy poszukują pracowników mających specjalistyczne kwalifikacje w inny 
sposób – np. poprzez ogłoszenia a nie przez urząd pracy. Ponadto pracodawcy poszu-
kują pracowników w urzędzie podając tylko nazwę stanowiska, urząd nie prowadzi sta-
tystyk dotyczących powierzonych obowiązków. W związku z tym  tradycyjne nazwy 
zawodów mogą obejmować zielone obowiązki. 

Pośrednicy wskazują wręcz, że jedną z barier rozwoju zielonego sektora jest brak kadr 
mogących sprostać jego potrzebom. Problem dotyczy w szczególności doświadczenia 
związanego z pracą w danym zawodzie, nawet pomimo wystarczającego wykształce-
nia.
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Myślę, że są osoby, które mają odpowiednie wykształcenie, ale przede 
wszystkim brakuje tym osobom doświadczenia związanego z pracą w 
danym zawodzie. Stąd taka osoba może mieć problem ze znalezieniem 
zatrudnienia. Ma wykształcenie odpowiednie ale brakuje doświadcze-
nia albo szkolenia zawodowego.

Innymi barierami w zakresie rozwoju zielonej gospodarki są kapitałochłonność  
- w zakresie finansowania inwestycji (również długiego cyklu przyznawania i rozlicza-
nia środków pomocowych z UE), bariery techniczne oraz informacja, która w wystar-
czającym stopniu nie dociera do przedsiębiorstw. Obszar informacji dotyczy m.in. prze-
pisów prawnych których przedsiębiorcy nie są świadomi. 
Rozwiązania ekologiczne są pewnym rodzajem innowacji technologicznej. Według 
opinii pośredników większe firmy mają możliwości wprowadzania innowacji i chętnie 
z tego korzystają. Problem mniejszej zdolności do wdrażania innowacji a w szczegól-
ności ekologicznych dotyka małych firm. Nie jest to problem wyłącznie związany z ka-
pitałochłonnością rozwiązań ale również z brakami kadrowymi w małych przedsiębior-
stwach, co wiąże się z mniejszymi możliwościami zdobycia odpowiednich informacji.

Większa  firma  ma  doradców, specjalistów  i może się  oprzeć na swo-
ich  pracownikach. Natomiast  mniejsze  firmy niekoniecznie (…). Oni 
maję na pewno zdecydowanie mniejszą zdolność do wprowadzania 
tych innowacji. Chociażby z uwagi na ograniczenia finansowe.

Czynnikami, które sprzyjają rozwojowi zielonej gospodarki jest wsparcie unijne uła-
twiające udźwignięcie ciężaru finansowego. 

Kluczowa  jest wewnętrzna zdolność do wdrażania  innowacji – niespotykanych dotąd 
rozwiązań, które mimo wymaganego większego nakładu finansowego w fazie począt-
kowej, w końcu zwracają się z nawiązką. Czynnikiem sprzyjającym może być eduka-
cja ekologiczna, a co za tym idzie - wzrost świadomości społeczeństwa w tym zakresie. 
Społeczeństwo czuje coraz większe potrzeby by sprostać zadaniom w zakresie ochrony 
środowiska przyrodniczego, co może być szansą na zwiększenie zapotrzebowania na 
specyficzne  - zielone – kompetencje.

Takie postawy powinny być  wzmacniane przez ustalanie oficjalnych kierunków, stają-
cych się prawem lokalnym lub krajowym. To regulacje prawne mają ogromny wpływ na 
rozwój zielonego sektora – m.in. poprzez osoby zajmujące się zieloną tematyką -  świa-
dome obowiązków przedsiębiorstw, kontroli ze strony pewnych instytucji, oraz kar za 
nieprzestrzeganie przepisów prawnych.
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Często gminy nakładają na swoich mieszkańców pewne obowiązki związane z ochroną 
środowiska, oraz w pewien sposób premiują tych którzy są „eko”, stosując różne ulgi, 
dotacje za wprowadzanie ekologicznych technologii w swoim domu czy przedsiębior-
stwie. W ten sposób gmina z jednej strony wpływa na kształt środowiska przyrodnicze-
go na swoim obszarze, a tym samym może przyczyniać się do rozszerzenia rynku pra-
cy o zawody związane z wykonywaniem tych działań.

Pośrednicy wskazują również na zagrożenia związane z kryzysem i szczególnie trud-
nym rokiem 2013. Z pewnością negatywnie to wpływa na zielony sektor, ze względu 
na kosztochłonność nowych rozwiązań  - a więc wzmacniając barierę kapitałową. Z 
drugiej strony konieczność obniżenia kosztów może wymusić poszukiwanie możliwo-
ści wprowadzania oszczędności. Może to spowodować specyficzne potrzeby w zakre-
sie poszukiwania możliwości obniżenia zużycia materiałów, energii, zmniejszenia ob-
ciążeń za korzystanie ze środowiska itp. 

Czynniki istotne przy poszukiwaniu pracy i zmiany w postawie bezrobotnych.

Według oceny pośredników młodzi ludzie są obecnie bardziej otwarci na zmiany i bar-
dziej mobilni niż jeszcze kilka lat temu; wiedzą do czego  zmierzają oraz mają wyż-
szy poziom wykształcenia. Osoby młode – w wieku 18-24 lata uznawane są za mobil-
ne – dopuszczające pracę poza miejscem zamieszkania. Hamulcem mogą być faktycz-
ne możliwości i koszty dojazdów z którymi osoby młode - zazwyczaj zarabiające niskie 
stawki – mogą mieć problemy.

Jako przyczyny bezrobocia wśród osób młodych wymienia się przede wszystkim brak 
doświadczenia zawodowego, zbyt wolne dostosowywanie się do potrzeb lokalnego 
rynku pracy. 

Pomimo tego dostrzegalna jest zmiana w postawie osób bezrobotnych, polegają-
ca na dopuszczaniu możliwości przekwalifikowania się – zmiany zawodu czy pra-
cy w innym zawodzie niż wyuczony. To czego potrzebują – to pewnego ukierun-
kowania na te zawody i kwalifikacje, które w bliższej lub dalszej przyszłości mogą 
być pożądane.

Poza przekwalifikowywaniem się - funkcjonuje równolegle też inny model  - cierpliwe-
go poszukiwania pracy w zawodzie wyuczonym, przy ewentualnym dostosowaniu się 
do pewnych specyficznych wymagań pracodawcy – rozszerzenia swych kompetencji a 
nie radykalnej zmiany zawodu. 

Ocena mechanizmów wsparcia

Statystyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wskazują, ze w subregionie płockim 
skuteczność wszystkich form wsparcia osób bezrobotnych oscyluje wokół 50% (powiat 
płocki 51,8%, gostyniński 47,6%, sierpecki 49,2%, miasto Płock 40,4%). Z wyjątkiem 
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miasta Płocka – wyniki te są wyższe niż średnia dla województwa mazowieckiego26. W 
trakcie wywiadu podkreślano szczególną rolę jaką odgrywa staż. Dla pracodawcy  sta-
nowi on możliwość sprawdzenia osób – ich dopasowania do konkretnego przedsiębior-
stwa, a dla bezrobotnych – szansę na zdobycie doświadczenia i przetestowania się w 
nowej pracy i sytuacji.  Szczególnie korzystne jest to dla bezpośrednich absolwentów 
szkół i studiów. 

Pośrednicy zwracają również uwagę na możliwość szkolenia kandydatów na pracowni-
ków dla konkretnego pracodawcy. Po zgłoszeniu przez przedsiębiorcę zapotrzebowa-
nia na daną grupę – urząd wykorzystując środki m.in. z rezerwy ministerialnej organi-
zując szkolenia przeznaczone dla osób, które zajmą konkretne przygotowane stanowi-
ska pracy. W przypadku zainteresowania ze strony powstających przedsiębiorstw zie-
lonej gospodarki – możliwe byłoby zorganizowanie dużych grup szkoleniowych i bar-
dzo specjalistycznych szkoleń z zakresu eko-technologii – w zależności od pożądanych 
umiejętności.

Obszary zielonej gospodarki 

Obszary, związane z zieloną gospodarką, na które zwracają uwagę pośrednicy (odpo-
wiedzi wspomagane przez moderatora) to agroturystyka, leśnictwo, rolnictwo, odzyski-
wanie-recykling, branża budowlana – mająca wpływ na przyszłe zużycie energii, korzy-
stanie z odnawialnych źródeł energii, branża sanitarna,  gospodarka ściekami. Inne gałę-
zie przemysłu – jak np. petrochemiczna – intensywnie oddziałuje na środowisko i dzia-
łalność proekologiczna polega tam na ograniczaniu zanieczyszczeń.

Najistotniejsze branże, mając na uwadze spodziewany rozwój w najbliższej przyszłości 
to eko-budownictwo, recykling,  rolnictwo i agroturystyka.

Według pośredników nowo-pożądane przez pracodawców zawody będą związa-
ne z budownictwem ekologicznym, pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i 
zmniejszaniem wpływu przemysłu na środowisko.

Budownictwo ekologiczne wymaga m.in. takich umiejętności jak zakładanie paneli sło-
necznych, montowanie zbiorników do zbierania wody, ekologicznych szamb i bio-
oczyszczalni przydomowych.  W przypadku branży budowlanej pracodawcy oczekują 
rozszerzonych kwalifikacji. Przykładem może być murarz, który musi posiadać wiedzę 
na temat czytania projektów budowlanych, ale również inżynier znający nowe techno-
logie budowlane. 

26 Efektywność podstawowych form, aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów 
na rzecz promocji zatrudnienia , łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 
2011r, MPiPS, Departament Funduszy, Warszawa, maj 2012
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Zawody które zdobywają coraz większe znaczenie to nowe zawody w ramach recyklin-
gu jak ekorecykler, specjalista od przetwarzania biomasy, sortowacz odpadów na skła-
dowisku (w odróżnieniu od funkcjonującego zawodu sortowacza surowców wtórnych). 

Działalnością  rozwijającą się jest wykonywanie audytów energetycznych i wydawanie 
świadectw energetycznych. Wg pośredników jest to zawód przyszłościowy dający poza 
zatrudnieniem (często samozatrudnieniem) zarobki na atrakcyjnym poziomie.

Pośrednicy wskazywali również na rozwój technologii w rolnictwie i przetwórstwie rol-
no – spożywczym – automatyzację w takich zakładach jak chłodnie, przechowalnie 
owoców i warzyw, produkcję spożywczą (na przykładzie serowni). Rozwój technolo-
gii i automatyzacja procesów powoduje zmniejszenie zatrudnienia pracowników wy-
konujących proste czynności a jednocześnie generuje zapotrzebowanie na wykwali-
fikowanych techników, potrafiących obsługiwać elektroniczne systemy przechowalni-
cze i produkcyjne. Są to również  informatycy, elektronicy - coraz częściej poszukiwa-
ni na rynku pracy. 

W powiecie gostynińskim zauważa się duże oczekiwania dotyczące powstania nowych 
miejsc pracy przy budowie i późniejszej eksploatacji term gostynińskich. Zlokalizowa-
na w Gostyninie Wyższa Szkoła Turystyczno- Hotelarska kształci osoby w tych zawo-
dach.

Na potrzeby branży rolniczej i agroturystycznej wymieniane są również takie zawody 
jak biotechnolog i technolog żywienia w agroturystyce, gdzie potrzebna jest zróżnico-
wana wiedza  - lokalna, rolnicza i ogrodnicza. 

Zdaniem pośredników, korzystając z funkcjonujących kursów, szkoleń i bazując na po-
siadanym wykształceniu (w dzisiejszym  systemie edukacji, oraz przy szybkim postępie 
technicznym i skracającym się cyklu życia produktów) – obecni bezrobotni nie mają 
większych możliwości zdobycia kwalifikacji w zakresie zielonych zawodów. 

(…)  nasi bezrobotni nie są w stanie się dokształcić w takim systemie, aby 
sprostać oczekiwaniom współczesnej gospodarki. Nie znają technologii, 
metod pojawiających się na rynku w danej chwili i nie mają wiedzy na 
temat czytania projektów, czy zapoznania z nowym sprzętem, obsługą, 
czy wykazania się  znajomością nowych materiałów budowlanych, któ-
re są na rynku konkurencyjne27. 

27 Takim zawodem może być np. doradca ds. ekobudownictwa – szerzej na ten temat w podrozdzia-
le 10.2
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Oczekiwania pracodawców

Pracodawcy oczekują od kandydatów dostosowania się  do pracy  w  zespołach, komu-
nikatywności, takich  cech jak punktualność, odpowiedzialność. Niewątpliwym czyn-
nikiem sukcesu jest zdolność do  zmian umożliwiająca rozwijanie się na  danym sta-
nowisku. 

Pośrednicy wskazywali na zainteresowanie ze strony pracodawców zatrudnianiem 
osób niepełnosprawnych. Jest to związane z ulgami, jakie pracodawca może uzyskać z 
PFRON i innych źródeł. 

Obecnie najbardziej poszukiwanym przez pracodawców zawodem jest spawacz, kie-
rowcy (transport na potrzeby branży budowlanej), monter konstrukcji stalowych i ruro-
ciągów, sprzedawca (okresowo – przy otwieraniu nowych galerii handlowych). Spawa-
cze oraz monterzy są zatrudniani na ogół przez agencje pośrednictwa pracy, które de-
legują tych pracowników do pracy na terenie całej Polski, a niekiedy nawet za grani-
cę. Wymieniane agencje zatrudnienia to Flota Energy, SemiHR, Hydrobud Serwis, Do-
radztwo Personalne SET, Adecco Poland. Spośród firm budowlanych  - Wektra, BUD-
MAT, Tech- Instal. 

Branżą prężnie i szybko  rozwijającą się jest branża IT - technologie informatyczne. Nie-
mniej jednak specjaliści z tej dziedziny są poszukiwania na tzw. wolnym rynku pracy, 
czyli bez udziału urzędu pracy. 

Także branża finansowa poszukuje często kandydatów do pracy – głównie w obszarze 
sprzedaży. Pojawiają się również oferty na stanowisko doradcy klienta. 

Pośrednicy obserwują wzrost zapotrzebowania na pracowników niższego szczebla, le-
gitymujących się wykształceniem zawodowym i średnim. Duży nacisk jest kładziony  
na doświadczenie zawodowe – określane jako przynajmniej rok. 

Czasem wymagania pracodawców można określić jako wygórowane – nieadekwatne 
do stanowiska. Wiąże się to z bezrobociem - nadpodażą osób w pewnych zawodach i 
często preselekcją - chęcią ograniczenia liczby kandydatów do pracy. Z drugiej strony 
pracodawcy coraz bardziej doceniają posiadanie wiedzy fachowej – zdobytej na kur-
sach specjalistycznych.

Czasami okazuje się, że na dzisiejszym rynku pracy większą wartością 
jest posiadanie kursu zawodowego niż np. ukończenie studiów pody-
plomowych.
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Wnioski

Pośrednicy widzą możliwości rozwoju rynku ekobudownictwa. Wiążą to ze zwiększe-
niem świadomości nie tylko przedsiębiorców budowlanych ale również późniejszych 
mieszkańców nowych domów. 

Wydaje mi się, że coraz częściej w branży budowlanej widzimy te eko 
rozwiązania. Może (…) świadomość się zwiększa wśród inwestorów, ale 
i też odbiorców. Także (…)  zwykli ludzie po przekalkulowaniu kosztów 
wiedzą, że na początek muszą też troszeczkę więcej zainwestować, ale 
im się to z czasem zwróci.

Kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstw zielonej gospodarki jest wzrost świadomości 
społeczeństwa oraz zmiany i egzekwowanie przepisów prawa ochrony środowiska. Po-
średnicy wskazują na szereg zawodów, które pojawiają się na rynku.  Wskazują tu 
szczególnie na przedsiębiorstwa zajmujące się recyclingiem oraz nowoczesne gospo-
darstwa rolne i firmy przetwórstwa rolno-spożywczego jako przykłady zmiany struktury 
zatrudnienia – jako skutku unowocześnienia procesów. 

Dla bezrobotnych istotnym czynnikiem sukcesu będzie jest rozszerzanie kompetencji 
i umiejętności o takie, które korespondują ze zmianami w technologiach i przepisach.

4.2.  Wyniki wywiadów z doradcami zawodowymi 

Uzyskane informacje zostały podzielone na cztery główne obszary. Cytaty zostały w 
tekście wyróżnione ramką.

Uświadomienie potrzeb wśród społeczeństwa, przedsiębiorstw i instytucji rynku pra-
cy w zakresie zielonych zawodów

Analizując pojawiające się oferty - doradcy podobnie jak pośrednicy nie posiadają in-
formacji na temat przynależności danego pracodawcy do sektora zielonej gospodarki, 
a jednocześnie takiej charakterystyki stanowiska pracy, która by wskazywała, czy przy-
datne są zielone kwalifikacje. 

Pracodawca w ofercie nie wykazuje tego. Natomiast pracownik  może 
się tym  zajmować. Też nie mamy na to wpływu czy pracodawca będzie 
bazował na naturalnym środowisku, będzie robił coś w tym kierunku 
czy też nie. Daje nam np. ofertę pracy, ale nie wiemy o tym czy ten pra-
codawca przyczynia się do tego czy też nie.
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Świadomość społeczeństwa na temat zielonych zawodów jest bardzo niska. Zaintere-
sowanie na dzień dzisiejszy jeszcze nie bardzo przekłada się na rzeczywistą działal-
ność. Nie każdy pracodawca odczuł już potrzebę stosowania nowych technologii, czy 
oszczędzania zasobów. Natomiast wraz ze wzrostem świadomości firm i wymogów w 
zakresie stosowania ekologicznych rozwiązań – rola zielonej gospodarki będzie rosła. 
Istotne jest to, aby pracodawcy znaleźli korzyść w stosowaniu nowych rozwiązań. Ka-
talizatorem przemian mogłyby być jakieś formy pomocy przedsiębiorcom stosującym 
rozwiązania ekologiczne. 

Doradcy obserwują taki trend w przedsiębiorstwach większych, które zaczynają już my-
śleć o tym lub już działają w tym zakresie. 

Respondenci przyznają, że można już zauważyć medialne zainteresowanie zielonymi 
zawodami. Ich ugruntowanie się na rynku pracy zależy od tego, ile społeczeństwo bę-
dzie miało korzyści ze stosowania ekologicznych rozwiązań. Paradoksalnie mniejsze 
zainteresowanie tematyką ochrony środowiska jest na obszarach wiejskich (choć tam 
mieszkańcy faktycznie intensywnie ze środowiska korzystają). Istotny wpływ na moż-
liwości upowszechnienia produktów ekologicznych ma ich koszt, co wobec mniejszej 
zamożności ludzi na wsi – stanowi istotną barierę. 

Doradcy dostrzegają możliwości rozwoju eko-rolnictwa – jednak głównie w gospodar-
stwach prowadzonych przez młode osoby po studiach wyższych. 

Powiat płocki jest dobrym miejscem do rozwoju zielonej gospodarki. Są to tereny rolni-
cze oraz bogate w naturalne walory turystyczne i wypoczynkowe.  W opinii doradców 
możliwości rozwoju turystyki nie są wykorzystywane, choć tereny uznawane są za zie-
lone płuca Mazowsza.

Barierami w rozwoju zielonej gospodarki są nakłady inwestycyjne i ich długi okres 
zwrotu. 

W ramach wywiadów wyrażone były opinie, że typowe zawody związane z ekologią 
nie muszą rozwijać się szczególnie dynamicznie. Uzależnione jest to od regionu i po-
mysłów władz powiatu na wyróżnienie się spośród innych.

Czynniki sukcesu przy poszukiwaniu pracy a przygotowanie, które mają absolwen-
ci szkół

Obserwacje prowadzone przez doradców zawodowych wskazują, że w dużej części 
sukces w zatrudnieniu zależy od aktywności. Osoby bezrobotne zauważają to i ich po-
stawa i wizerunek się zmieniają w kierunku większej aktywności.

Wśród młodych ludzi są osoby które bezpośrednio po szkole już są ukierunkowane, zo-
rientowane, na prowadzenie własnej działalności  gospodarczej. Korzystają ze wspar-
cia urzędów pracy w celu zdobycia doświadczenia (poprzez staż) lub uzyskania wspar-
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cia na uruchomienie działalności. Przy dobrze wykorzystanej pomocy - nie zasilą oni w 
przyszłości grupy bezrobotnych.

Obecnie absolwenci szkół nie są dobrze przygotowani do pracy w zielonych zawo-
dach, gdyż nie wiąże się tradycyjnych zawodów z ich wpływem na środowisko. Zda-
niem doradców zapotrzebowanie na zielone zawody będzie rosło, głównie w  związ-
ku z nowymi technologiami, których wcześniej nie wykorzystywano. Z kolei szkoły po-
winny uświadamiać pod jakim kątem można wykorzystać nowe umiejętności. Respon-
denci wskazują, że początek sukcesu zielonej gospodarki powinien zaczynać się jesz-
cze wcześniej niż nauka zawodu - szkoleniami w kierunku ekologii, zwiększeniem 
świadomość, że warto żyć ekologicznie.

Ocena mechanizmów wsparcia

Również doradcy wskazują, że jedną z najaktywniejszych form poszukiwania pracy jest 
staż. Jest on postrzegany nie jako forma zatrudnienia osoby, ale możliwość przyuczenia 
osoby bezrobotnej do nowego zawodu. 

Wiadomo, staż jest takim małym krokiem do czegoś. Natomiast póź-
niej daje zatrudnienie, możliwości i doświadczenie zawodowe, które 
jest wymagane w dzisiejszych czasach przez pracodawcę.

Zmiany w podejściu pracodawcy do potencjalnego pracownika polegają w dużej czę-
ści na coraz większych oczekiwaniach w stosunku do kandydata do pracy. Pracodaw-
cy oczekują osób wszechstronnych. Jest to jedna z najistotniejszych zmian w stosunku 
do lat wcześniejszych, kiedy można było być fachowcem w jednej dziedzinie. Obecnie 
przewagę mają osoby, które potrafią odnaleźć się na każdym stanowisku pracy. 

Spośród form wsparcia, ogromną pomocą są środki, które można pozyskać na rozpo-
częcie własnej działalności. W przypadku dobrego pomysłu  - pomoc na początku dzia-
łalności pozwala na trwałe zdobycie pracy – we własnej firmie. Nie zdarza się, aby ta-
kie firmy nie utrzymały się przez pierwszy rok, co powodowałoby konieczność zwrotu 
pomocy. Wykorzystywane mechanizmy wsparcia, takie jak kursy, zdobywanie upraw-
nień często skutkują nawet rozpoczęciem działalności gospodarczej przez osobę bez-
robotną.

Szkolenia podejmowane przez bezrobotnych mają podwójną rolę – z jednej strony po-
magają zdobyć nowe kwalifikacja, a z drugiej pokazują pracodawcom te osoby, które 
są elastyczne i również po podjęciu pracy będą mogły nadal się kształcić – chociażby 
w zakresie aktualizacji przepisów, norm, technologii itp. 
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Niektóre urzędy pracy  widzą potrzebę opracowywania bardziej szczegółowych niż 
obecnie analiz rozwoju rynku pracy  i wskazują na dużą potrzebę regularnego przygoto-
wywania tego typu raportów i prognoz, które umożliwiłyby podejmowanie ukierunko-
wanych działań na rynku pracy. Problemem jest to, że pracodawcy raczej nie są skłon-
ni do ujawniania swoich wieloletnich planów. 

Formy wsparcia adekwatne do nowych zawodów to sfinansowanie stworzenia nowego 
stanowiska pracy. Jednocześnie istnieje obawa - jak długo stanowisko będzie utrzyma-
ne. Obecnie pracodawca otrzymujący środki na stworzenie stanowiska – musi je utrzy-
mać przez 24 miesiące. 

Zapotrzebowanie na różne zawody, w tym zawody zielonej gospodarki

Branże zielonej gospodarki, które funkcjonują w subregionie płockim to rolnictwo, tu-
rystyka,  eko-budownictwo, odnawialne źródła energii, transport,  przetwórstwo, han-
del oraz administracja publiczna - jako istotny pracodawca.  Jako najistotniejsze wska-
zywane były budownictwo, administracja i rolnictwo.

Z zawodów wskazywanych przez doradców, na które istnieje zapotrzebowanie to mon-
ter konstrukcji stalowych, wykonawca ociepleń i izolacji budynków. Duże zapotrzebo-
wanie na pracowników jest w branży transportowej, na spawaczy, magazynierów, za-
wody związane z gastronomią, szwaczki, zawody związane z handlem - sprzedaw-
cy, sprzedawcy w branży budowlanej i remontowo-budowlanej , przedstawicieli ban-
kowych. Zapotrzebowanie częściowo dotyczy pracy sezonowej. W budownictwie po-
wstaje wiele stanowisk – specjalności – w związku ze zmianą technologii budowania. 

Zawody, które związane są z kwestiami ochrony środowiska to monterzy instalacji sanitar-
nych, pracownicy hoteli, obsługa biura turystycznego (np. ukierunkowani na agroturystykę), 
producenci, monterzy i konserwatorzy kolektorów słonecznych (rzadkie), pracownicy zaj-
mujący się utylizacją różnego rodzaju odpadów, a także inne branże które wymagają spe-
cjalistycznych szkoleń. Inne nowe zawody i specjalności (niekoniecznie związane z zielo-
na gospodarką) to m.in. grafika komputerowa, projektowanie stron internetowych, turysty-
ka, transport, spedycja, architektura - projektowanie wnętrz, ogrodów, domów. 

Oferty dla osób stricte związanych z ochroną środowiska np. specjalistów ds. ochrony 
środowiska nie są częste. Pierwsze skojarzenia dotyczące eko-zawodów to inspektorzy, 
osoby zajmujące się utylizacją odpadów, kontrolerzy oczyszczalni ścieków. Jednak w 
opinii doradców zapotrzebowanie na stworzenie takiego dodatkowego etatu jest ogra-
niczone przez możliwości finansowe przedsiębiorstw.

Jeżeli pracodawcy muszą w zakresie wykonać pracę to po prostu ko-
muś dodadzą obowiązków i wtedy (…) pracownik musi sam zdobywać 
taką wiedzę. 
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Wobec rosnącego zanieczyszczenia środowiska, doradcy oczekują, że coraz bardziej 
pożądane przez pracodawców będą wymagania i kwalifikacje związane z zagospoda-
rowaniem odpadów – oczyszczaniem, wywózką i segregacją. 

Oczekiwania pracodawców

Wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotni jest wielu, którzy reprezentują poszu-
kiwany na rynku zawód. Z różnych przyczyn – m.in. braku specyficznych kwalifika-
cji  - nie spełniają oni wymagań pracodawców. Oznacza to, że nie sam wyuczony za-
wód będzie świadczył o uzyskaniu możliwości zatrudnienia, lecz specjalistyczne wy-
magania zgłaszane przez pracodawców. 

Doradcy podkreślają przewagę osób które dysponują choćby minimalnym doświadcze-
niem oraz ciężką sytuację absolwentów szkół. Sytuacja taka jest analogiczna do powro-
tu na rynek pracy - po długiej przerwie.

Jeżeli ktoś nie pracował na danym stanowisku, ten pracodawca wo-
lałby żeby ktoś już miał chociaż minimalnie te pół roku (doświadcze-
nia). W ciężkiej sytuacji są osoby, które kończą szkoły. Są absolwenta-
mi szkoły i ciężko im. Właśnie to oni mają braki w wykształceniu.(…). 
 
A także mają trudności by powrócić na rynek pracy te osoby, które mia-
ły dużą przerwę. 

Cechy pożądane przez pracodawców to chęć do pracy, uczciwość, odpowiedzialność 
i obowiązkowość.

Inne wnioski

Obecnie przedsiębiorcy potrafią wykorzystywać formy wsparcia oferowane przez urzę-
dy pracy w zakresie tradycyjnych zawodów. Po uświadomieniu i określeniu popytu na 
specyficzne zielone umiejętności – zapotrzebowanie ze strony pracodawców na no-
wych pracowników zielonych zawodów powinno wzrosnąć. Z kolei doradcy zawodo-
wi mogą być ogniwem spajającym – uświadamiającym potrzeby pracodawcom i poka-
zującym szanse bezrobotnym.
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Jeżeli będzie na to zapotrzebowanie, my będziemy też chcieli jako do-
radcy zawodowi pracujący w urzędzie tę świadomość zgłębiać w lu-
dziach. Będziemy chcieli tym się dzielić. Jeżeli będziemy mieli informa-
cje, które będą wpływały na rozwój - coś się będzie działo. Możemy też 
przekazywać to ludziom  - rozmawiać na ten temat. Ta świadomość bę-
dzie już większa. Ja już wiem jakie są zielone miejsca pracy. Zaangażo-
wałam koleżanki w pokoju, żebyśmy porozmawiały na ten temat.

Szansą na zachęcenie kandydatów do wybierania szkół i kierunków związanych z zie-
loną gospodarką jest wskazanie na perspektywiczne możliwości uzyskania dobrej pra-
cy. 

Kanałami informacyjnymi, które mogą służyć zmianie postrzegania zawodów są:  In-
ternet, wiedza doradców zawodowych, dzielenie się doświadczeniami przez przedsię-
biorców – szczególnie w zakresie pokazania zysków ze stosowania zielonych techno-
logii i zielonych zasad. 

Doradcy zgodnie przyznają, że szansą na dostrzeżenie przez pracodawców potrzeby 
zatrudniania w zakresie zielonej gospodarki, a z drugiej strony – zapewnienie odpo-
wiedniej podaży pracy, jest upowszechnienie, promocja, informacja w szkołach i za-
kładach pracy. 

Zarówno pracodawcy jak i uczniowie a potem kandydaci do pracy muszą uzyskać war-
tość dodaną. Dla przedsiębiorców może to być możliwość zwiększenia sprzedaży, po-
prawienia zyskowności, zmniejszenia ryzyka związanego z nieprzestrzeganiem przepi-
sów dot. ochrony środowiska. Dla pracowników może to być zwiększenie prawdopo-
dobieństwa zdobycia pracy, lepsze wynagrodzenie, możliwość wyróżnienia się spośród 
innych osób legitymujących się podobnymi umiejętnościami podstawowymi. 

4.3.  Wyniki wywiadów z przedstawicielami przedsiębiorstw i instytucji

Uzyskane informacje zostały podzielone na główne obszary. Cytaty zostały w tekście 
wyróżnione ramką.

Identyfikacja uwarunkowań rozwoju firm funkcjonujących w obszarach sprzyjających 
środowisku przyrodniczemu

Na początku wywiadu respondenci poproszeni zostali o wskazanie czynników sprzyja-
jących rozwojowi zielonej gospodarki. Najczęściej wskazywano na standardy narzuco-
ne przez UE, brak odpowiedniej polityki państwa, gmin, starostwa. Brak jest mechani-
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zmów (ulgi podatkowe, kredyty, inne przywileje), dzięki którym stosowanie rozwiązań 
przyjaznych środowisku stałoby się opłacalne (np. firma, która segreguje śmieci uzyski-
wałaby ulgę w podatku lokalnym lub krajowym).

Kolejne pytanie dotyczyło barier we wdrażaniu rozwiązań przyjaznych środowisku 
przyrodniczemu. Zdecydowana większość respondentów wymieniła zbyt małe zaso-
by finansowe uniemożliwiające zakup nowych technologii, z drugiej strony barierą jest 
biurokracja przy staraniach o uzyskanie dotacji unijnych.  Wskazywano również na ni-
ską świadomość kadry zarządzającej oraz społeczeństwa dotyczącą dbałości o środowi-
sko. W subregionie płockim organizowane są liczne imprezy skierowane do młodzie-
ży, mające na celu podniesienie wiedzy i świadomości związanej z ochroną środowi-
ska. Przykładem może być Dzień Ziemi w Słubicach, obchody Dnia Ziemi w innych 
miejscowościach, konkurs „Dobra energia z tworzyw sztucznych”. Instytucje edukacyj-
ne biorą udział w międzynarodowych programach i spotkaniach poświęconych proble-
matyce edukacji i zrównoważonego rozwoju.

Przedsiębiorcy wskazywali na brak regulacji prawnych i rozwiązań organizacyjnych 
umożliwiających i ułatwiających działalność proekologiczną. Poniższy przykład ilustru-
je problemy z zagospodarowaniem potencjalnie użytecznych odpadów, które występu-
ją w hurtowni budowlanej.

Przy ocieplaniu są pewne elementy, które trzeba przecinać, odcinać i 
powstają wtedy pewne elementy oraz kawałki owego styropianu. Po-
wstaje pytanie co z tym zrobić. Jest to lekkie i wiatr to rozwiewa więc 
zbieraliśmy to w big bagi foliowe, duże. Próbowaliśmy załatwić żeby 
wykonawcy przywozili do nas to, co zbiorą, a  producenci styropianu, 
żeby to zabierali bo to można pokruszyć. To się składa z małych kule-
czek które znów można użyć do produkcji. Okazuje się, że nikt nie jest 
tym zainteresowany. Worki ulegają biodegradacji, bo słoneczko świeci 
i styropian zaczyna się rozsypywać. Kupiłem plandeki żeby to zawinąć 
żeby ktoś to wziął. (…) Producenci powinni się tym zainteresować. Sa-
mochód do nich przyjeżdża pusty i wraca pusty. Prosiłoby się aby usta-
wić urządzenie, które by to zmieliło i oddało dalej do produkcji. Powin-
no się wymusić od producenta styropianu, to że musi z tego wsadu, z 
tych odpadów, które pozyska z powrotem - wyprodukować styropian. 
Jakby to go obligowało to pewnie powiedziałby- to zbierajcie ten styro-
pian bo my musimy  2% tego z powrotem włożyć do produkcji.

Firmy rozwijające swe działania w ramach zielonej gospodarki wpisują się w nurt Spo-
łecznej Odpowiedzialności Biznesu, który pomaga w kreowaniu pozytywnego wize-
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runku na rynku, a w dalszej perspektywie reputacji, a nawet renomy. Działania Eco-Or-
len nagradzane np. przez Prezydenta Miasta Płock, ułatwiają uzyskanie kolejnych ty-
tułów np. Gazeli Biznesu - podnoszą prestiż na rynku jak i w sektorze, w którym firma 
funkcjonuje.

Charakterystyka zawodów związanych z proekologiczną działalnością przedsiębiorstwa

W trakcie wywiadu poproszono o wymienienie zawodów istniejących w ramach zielo-
nej gospodarki. Uczestnicy często dopiero po podpowiedzi moderatora podali następu-
jące przykłady: służby leśne, rolnicy, osoby gospodarujące wodą, sekcja gromadzenia, 
segregacji odpadów, osoby pracujące przy recyklingu. 

Respondenci poproszeni o wskazanie zielonych zawodów, które są w ich przedsiębior-
stwach w większości nie udzielali odpowiedzi – twierdzili, że u nich nie ma zielonych 
stanowisk pracy. Po dłuższej rozmowie  i pytaniach zadawanych przez moderatora do-
tyczące konkretnych  obowiązków będących częścią zielonej gospodarki, okazywało 
się, że w firmach są zatrudnione osoby wykonujące zielone obowiązki, ale te obowiąz-
ki przypisane są do stanowiska już istniejącego np. 

• magazynier w hurtowni budowlanej, który zajmuje się segregacją opakowań, 
• specjalista ds. handlowych w branży budowlanej, proponujący rozwiązania 

energooszczędne, 
• prawnik sporządzający umowy z kupcami np. dotyczące wywozu nieczystości 

z targowiska pod groźbą kar.

Świadczy to o niskiej świadomości istnienia „zielonych obowiązków”. 

Zielone zawody są pojęciem bardzo szerokim, które można podzielić na trzy grupy. 

Pierwsza grupa obejmuje w szczególności stanowiska koncepcyjne, dzięki którym po-
wstają nowe technologie przyjazne środowisku np. fotowoltaika. Osoby zajmujące się 
tymi zagadnieniami powinny mieć wykształcenie wyższe, inżynierskie. 

Druga grupa zawodowa stanowi zawody, które wdrażają te technologie, działają w 
sektorze stricte zielonym np. przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem, przetwór-
stwo przemysłowe udostępniające maszyny wykorzystywane do recyklingu, transport 
tych wyrobów. Każda osoba zatrudniona w takiej firmie ma zawód w ramach zielo-
nej gospodarki: administracja, kadry, księgowość, ponieważ ich obowiązki bezpośred-
nio związane są z zieloną specyfiką.  Wymagane wykształcenie i umiejętności zależ-
ne są od wykonywanych obowiązków na danym stanowisku. Do tej grupy należy tak-
że przyporządkować przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie przyjazne środowi-
sku np. chłodnie, ale w tym przypadku do zielonego sektora zaliczamy stanowiska ob-
sługujące tę technologię.



UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

„Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

43

Trzecia grupę stanowią zawody istniejące na rynku, które w ramach swoich obowiąz-
ków wykonują także zielone obowiązki – często nieświadomie.

Zdaniem przedsiębiorców – właśnie ta trzecia grupa pracowników ma szanse na roz-
wój, a tym samym kandydaci mający poszerzone zielone kompetencje - mają najwięk-
sze szanse na znalezienie pracy. Małych firm najczęściej nie stać na zatrudnianie wy-
specjalizowanych inspektorów ochrony środowiska, lecz po uświadomieniu powinno-
ści i korzyści związanych z działalnością proekologiczną – będą wymagać od pracow-
ników orientacji i umiejętności w tym zakresie. 

Charakterystyka procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowiska związane z 
zieloną gospodarką, oceną przygotowania zawodowego.

Według respondentów w subregionie płockim istnieje obecnie wystarczająca ilość ab-
solwentów gotowych do podjęcia pracy w zielonych zawodach. Wszyscy zwracają 
uwagę, obok wiedzy, na umiejętności i doświadczenie, które na pewno będą atutem 
potencjalnych pracowników na rynku pracy. Według pracodawców dobrym rozwiąza-
niem byłoby wykorzystanie wzorców niemieckich i japońskich, które nadal stosują na-
ukę cechową umożliwiającą zdobycie doświadczenia. 

Respondenci zwrócili uwagę na ogólny brak wiedzy np. dotyczącej procesów przemy-
słowych, powiązań technologii z biznesem, wiedzy na temat możliwości skomercjali-
zowania technologii środowiskowych, brak pewnych umiejętności np. stosowania re-
gulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska w praktyce, umiejętności dokonywania 
rozliczeń dotyczących operatów wodno-prawnych, znajomości obowiązujących termi-
nów, umiejętności wypełniania formularzy związanych z raportowaniem o gospodar-
czym korzystaniu ze środowiska.

Zdaniem przedsiębiorców szkolnictwo powinno zintensyfikować swoje działania w ra-
mach edukacji ekologicznej - powinno promować pewien wzór postępowania. Coraz 
więcej młodzieży ma wiedzę na temat zachowań proekologicznych, ale ciągle braku-
je kompetencji ekologicznych umożliwiających zachowania i postawy przyjazne śro-
dowisku. 

 (…) dla każdego elementu wykształcenia, powinien być wprowadzo-
ny, moduł środowisko czy… zielona gospodarka.  Obojętnie jak to na-
zwiemy. Po to, żeby uświadamiać określone rzeczy, bo z tej świadomo-
ści później bierze się zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne i 
na ochronę środowiska.

Z praktycznych wymogów - ważna na rynku pracy jest mobilność kandydata oraz pra-
wo jazdy, umożliwiające dojazdy do klientów.
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Jeden z respondentów odpowiedzialny za działania środowiskowe w firmie wskazał 
kursy i szkolenia, w których ukończył w celu podjęcia pracy jako inspektor ds. ochro-
ny środowiska. Informacje te mogą zostać wykorzystane przy późniejszym opracowa-
niu programu edukacyjnego dla pracowników w ramach zielonej gospodarki. Poniżej 
znajduje się tabela je zawierająca.

Rodzaj edukacji • Nazwa kursu/studiów

Studia  
podyplomowe

• Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną  Pracy - Politechnika Krakow-
ska im. T. Kościuszki w Krakowie Centrum Szkolenia i Organizacji Sys-
temów Jakości

• Informatyka i Zarządzanie w Ochronie Środowiska  Politechnika War-
szawska w Warszawie, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Syste-
mów Inżynierii Środowiska

Szkolenia  
specjalistyczne

• Audytor wiodący systemu zarządzania energią wg ISO 50001
• Audytor wewnętrzny ISO 14001 i OHSAS 18001
• Opłaty za korzystanie ze środowiska. Wprowadzenie do systemu za-

rządzania energią zgodnego z ISO 50001
• Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów oraz opłaty za korzy-

stanie ze środowiska
• Rozporządzenie REACH. Nowy system klasyfikacji i oznakowania sub-

stancji i mieszanin zgodny z rozporządzeniem CLP. Nowe karty cha-
rakterystyk  

• Audytor wiodący systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001
• Ewidencja zanieczyszczeń i opłaty za korzystanie ze środowiska
• Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
• Szkolenie dla kandydatów na weryfikatorów środowiskowych systemu 

ekozarządzania  i audytu EMAS

Szkolenia prawne • Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów.
• Nowe przepisy dotyczące substancji i preparatów chemicznych.
• Zadania producentów, importerów oraz dalszych użytkowników wy-

nikające z rozporządzenia REACH
• Opłaty za korzystanie ze środowiska, nowe formularze ewidencyjne
• Obowiązki przedsiębiorstw i administracji w zakresie  ochrony powie-

trza. Problematyka LZO
• Prawo ochrony środowiska                                           
• Pozwolenia zintegrowane i najlepsze dostępne techniki BAT w branży 

obróbki powierzchniowej metali         
• Pozwolenia zintegrowane licencją na prowadzenie działalności
• Dostosowanie polskiego prawa pracy do dyrektyw Unii Europejskiej
• Organizacja i metody pracy służby BHP

Szkolenia miękkie • Komunikacja we współpracy międzyoddziałowej
• Komunikacja interpersonalna,
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Szkolenia  
menedżerskie

• Systemy Zarządzania – Zintegrowany System Zarządzania, 
• Audytor wewnętrzny SZJ,
• Informatyka w systemie zarządzania

Pozostałe • Kurs pedagogiczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń

Jak widać osoba zajmująca się sprawami dotyczącymi ochrony środowiska posiada bar-
dzo szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje miękkie niezbędne w celu właściwe-
go wykonywania powierzonych obowiązków.

Firmy poszukują kandydatów na wolne stanowiska publikując ogłoszenia na własnej 
stronie internetowej, często informacja o wakacie przekazywana jest również do urzę-
du pracy.

Perspektywy 

Na rynku lokalnym, w wyniku kryzysu gospodarczego, pracodawcy nie planują zatrud-
niać kolejnych osób; wszelkie wysiłki są wkładane by utrzymać zatrudnienie na pozio-
mie bieżącym. 

Pewną szansę na rynku pracy może stanowić ustawa „śmieciowa”, która  wymusza za-
rządzanie odpadami w gminach, co z kolei może spowodować  pojawienie się kolej-
nych miejsc pracy.

Osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach widzą koniecz-
ność zatrudnienia kolejnej osoby zajmującej się ta problematyką  (rośnie liczba obo-
wiązków), jednak z powodów finansowych oraz braku przymusu prawnego - na razie 
zarządy dużych i średnich firm nie planują zwiększenia zatrudnienia w ciągu najbliż-
szych dwóch lat.

Przedsiębiorcy otwarcie przyznają, że gospodarka będzie zmieniała się zielonym kie-
runku w wyniku dwóch przesłanek – korzyści dla przedsiębiorstwa lub bezwzględne-
go wymogu prawnego. 

Korzyści mogą zostać osiągnięte dzięki oferowaniu towarów lub usług, które będą po-
zytywnie wyróżniać się na rynku i będzie na nie zapotrzebowanie. Takimi możliwo-
ściami wyróżnienia produktu może być efekt ekologiczny – jako wynik świadomości 
społeczeństwa mody lub efekt oszczędnościowy  - jako skutek niższego zużycia surow-
ców czy energii. 

Pracownicy firm oferujących rozwiązania energooszczędne i materiałooszczędne  - po-
przez znajomość technologii i umiejętności wykazania klientom korzyści z oferowane-
go rozwiązania – są w stanie przyczynić się do popularyzacji potencjalnie droższych 
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produktów, ale przynoszących korzyści zarówno klientowi, jak i środowisku przyrod-
niczemu. Z tej koncepcji korzystają firmy produkujące energooszczędne i ekologicz-
ne materiały i systemy budowlane. Organizowane są szkolenia produktowe dla han-
dlowców zatrudnionych w lokalnych hurtowniach i wykonawców, przekazujące kom-
pleksową wiedzę o nowych innowacyjnych produktach, kształcące jak wykorzystywać 
przewagę technologiczną, w jaki sposób kalkulować efektywność inwestycji w droż-
szą technologię. 

Szkolenia organizowane są przez Polskie Składy Budowlane. Prowadzone są m.in. w ra-
mach „Szkoły Dobrego Budowania PSB” – lokalnie organizowane przez firmę PSB Bu-
domat Płock. W innych miastach w Polsce szkolą przedstawiciele takich producentów 
jak: Termo Organika Sp. z o.o., Icopal S.A., Blachprofil 2 Sp. z o.o., XL Tape Internatio-
nal Sp. z o.o., Grupa Selena-Matizol, Knauf Sp. z o.o., Grupa Tikkurila i inne.

4.4.  Wyniki wywiadu z przedstawicielem placówki edukacyjnej

Wywiad przeprowadzono z przedstawicielem Zespołu Szkół Technicznych nr 70 w 
Płocku. Podstawowe zagadnienia związane z ochroną środowiska poruszane są w trak-
cie przedmiotów: biologia, chemia, elektrotechnika.

Jednym z zawodów, które mogą uzyskać osoby kończące szkołę jest mechatronik. Oso-
by takie mogą znaleźć zatrudnienie w firmach z zielonej gospodarki przy obsłudze li-
nii technologicznych. Kierunek ten cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży. Po 
ukończeniu szkoły naukę można kontynuować na Politechnice Warszawskiej. Szkoła 
utrzymuje liczne kontakty z przedsiębiorstwami na rynku pracy i stara się  kształcić spe-
cjalistów zgodnie z wymaganiami rynku. Efektem takiej współpracy jest właśnie powsta-
nie kierunku mechatronika.

W szkole, patrząc na potrzeby rynku, próbowano utworzyć nowy kierunek obejmują-
cy zagadnienia związane z  kolektorami słonecznymi. Inicjatywa nie doszła do skutku 
z przyczyn finansowych.

(…) mamy inżyniera, który zajmuje się kolektorami słonecznymi - chcie-
liśmy otworzyć kierunek, który miałby na celu badać urządzenia, projek-
tować nowe, ale niestety Ministerstwo nie utworzyło takiej specjalizacji. 
Nie było funduszy na wdrożenie tego projektu.

Według opinii respondenta na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na specjali-
stów zajmujących się  aktywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ochroną śro-
dowiska przyrodniczego.
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 Jesteśmy świadomi ile pracy wykonują kraje bardziej rozwinięte od na-
szego w tym kierunku. Ekologia kojarzy nam się z ochroną powietrza, 
wód, recyklingiem. W tej chwili Zachód zajmuje się takimi zjawiskami 
jak hałas, oświetleniem w dużych miastach,  zapachami. My jesteśmy na 
końcu stawki. Nie ma świadomości wśród społeczeństwa i elit rządzą-
cych, dlatego w Ministerstwie nie ma środków na otwieranie kierunków 
związanych z „zieloną gospodarką”.

Uczestnik wywiadu podkreślił fakt, iż uczniowie posiadają wiedzę na temat ekologii. 
Natomiast zwrócił uwagę na brak kompetencji ekologicznych czyli brak postaw i za-
chowań potwierdzających tę wiedzę. Należy podnosić świadomość ludzi i ulepszać 
komfort życia poprzez pokazywanie takich zachowań – zwłaszcza w szkołach. Z cza-
sem można zająć się kolejnymi  zagadnieniami jak usuwanie przykrych zapachów, ha-
łasu miejskiego, efektywnym gospodarowaniem oświetleniem. 

Na podstawie badań wtórnych uzyskano informacje na temat szkół zawodowych, śred-
nich i wyższych w subregionie płockim oraz możliwości kształcenia w ramach zawo-
dów związanych z zieloną gospodarką. 

• Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku28:
¤ Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
 • Kucharz
¤ Technika:
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik mechanik
 • Technik hotelarstwa

¤ Szkoły dla dorosłych:
 • Florysta
 • Technik BHP
 • Opiekunka środowiskowa
 • Technik mechanik
 • Technik elektryk

28  Zgodnie ze stroną http://www.zdz-plock.com.pl/szkoly/. 
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• Zespół Szkół Budowlanych w Płocku29:
¤ Technikum:
 • technik budownictwa
 • technik urządzeń sanitarnych
 • technik ochrony środowiska
¤ zasadnicza szkoła zawodowa:
 • murarz - tynkarz
 • monter izolacji przemysłowych (we współpracy z firmą KEFER) 
 • monter izolacj i budowlanych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

• Zespół Szkół Technicznych nr 70 w Płocku30:
¤ Technikum:
 • Technik mechatronik
 • Technik mechanik

• Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku31: 
¤ Technikum:
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik hotelarstwa
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik rolnik
¤ Szkoła zawodowa:
 • Rolnik
 • Kucharz
¤ Szkoła policealna:
 • Technik turystyki wiejskiej

• III LO im. Marii Dąbrowskiej w Płocku32:
¤ Klasa matematyczno-przyrodnicza

29 Zgodnie ze stroną http://budowlanka.net/news.php. 
30 Zgodnie ze stroną http://www.zst70plock.fr.pl/.
31 Zgodnie ze stroną http://zsberg.edu.pl/.
32 Zgodnie ze stroną http://liceum.3lo.pl/.
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• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku33:
¤ Kierunek ekonomia, specjalności:
 • Zarządzanie i marketing w agrobiznesie
 • Ekonomika i organizacja turystyki 
 • Ekonomika rolnictwa

• Politechnika Warszawska Filia w Płocku34:
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Budownictwo
 • Technologia chemiczna
 • Inżynieria środowiska

• Gostynińskie centrum edukacyjne35:
¤ Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Wędliniarz
 • Piekarz
¤ Technika:
 • Technik budownictwa
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

• Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie36:
¤ Technikum:
 • Technik obsługi turystycznej
¤ Liceum:
 • Klasa przyrodniczo-medyczna

• Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi. Wydział Zamiejscowy w Go-
styninie37:
 • Turystyka i rekreacja

• Ośrodek edukacyjny w Sierpcu współpracujący m. in. z Collegium Varsovience38:
 • Inżynieria środowiska
 • Inżynieria chemiczna i procesowa

33 Zgodnie ze stroną http://pwszplock.pl/.
34 Zgodnie ze stroną http://www.pw.plock.pl/.
35 Zgodnie ze stroną http://www.gce.gostynin.edu.pl/.
36 Zgodnie ze stroną http://www.zs2-gostynin.edu.pl.
37 Zgodnie ze stroną http://www.wsth.edu.pl/gostynin/.
38 Zgodnie ze stroną http://studiujwsierpcu.pl/.
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• Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu39:
¤ Technikum:
 • Technik budownictwa
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik turystycznej mechanizacji rolnictwa
¤ Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
 • technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych

• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu40:
¤ Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
 • Kucharz
 • Rolnik
 • Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
¤ Technika:
 • Technik rolnik
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik agrobiznesu
 • Technik turystyki wiejskiej
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik mechanizacji rolnictwa
 • Technik weterynarii
¤ Szkoły dla dorosłych:
 • Technik rolnik
 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Wymienione kierunki zostały zidentyfikowane na podstawie analizy treści stron www 
szkół i instytucji szkoleniowych. Wykaz ten jest niepełny, gdyż brak jest informacji o 
zrealizowanym naborze i faktycznym uruchomieniu poszczególnych kierunków. 

39  Zgodnie ze stroną http://zs1sierpc.cba.pl/. 
40  Zgodnie ze stroną http://zszstudzieniec.home.pl/zsckrstudzieniec/.
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5. Wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych 
(FGI) z osobami bezrobotnymi

W dniach 25 września i 2 października odbyły się fokusowe wywiady grupowe z oso-
bami bezrobotnymi. 

W trakcie pierwszego wywiadu zaproszono osoby bezrobotne zarejestrowane w Miej-
skim Urzędzie Pracy w Płocku oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku. Udział 
wzięli absolwenci następujących  kierunków studiów licencjackich:  finanse i rachunko-
wość przedsiębiorstw; studia pedagogiczne, edukacja wczesnoszkolna z językiem an-
gielskim, administracja, finanse i rachunkowość,  stosunki międzynarodowe i rachunko-
wość, jedna osoba z uczestników miała wykształcenie średnie, we wrześniu otrzymała 
wiadomość o zdanej maturze, kolejna jest w trakcie studiów licencjackich w trybie za-
ocznym. Sześć osób kontynuuje naukę na ostatnim roku studiów magisterskich. Wszyst-
kie osoby odbywają obecnie staż w ramach aktywizacji osób bezrobotnych. Uważają, 
że to bardzo dobra forma aktywizacji.

W trakcie drugiego wywiadu zaproszono osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim 
Urzędzie Pracy w Płocku oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku. Udział wzięli: ab-
solwenci studiów licencjackich, którzy (w trybie zaocznym realizują drugi etap studiów): 
ekonomii,  inżynierii środowiska, psychologii w zarządzaniu firmą, studiów inżynierskich 
geodezyjnych, specjalności - bezpieczeństwo narodowe, jedna osoba ukończyła tylko 
szkołę średnią. Wszyscy respondenci uczestniczą obecnie w programie stażowym.

Osoby młode patrzą na rynek bardzo wąsko, nie patrzą elastycznie na rynek pracy. 
Chcą pracować tylko w swoim wyuczonym zawodzie. Widać tu wyraźny konflikt  w po-
równaniu do  potrzeb pracodawców, którzy oczekują, że pracownik będzie wykonywał 
wiele różnych obowiązków, zwłaszcza w mikro czy małym przedsiębiorstwie. Zgodnie 
z posiadanym już wykształceniem osoby najchętniej podjęłyby pracę biurową  (np. w 
księgowości) lub osoby o wykształceniu pedagogicznym zajęłyby się pracą z dziećmi.

Następnie uczestnicy wymieniali problemy związane z poszukiwaniem pracy. Wska-
zano na wygórowane wymagania stawiane przez pracodawców, nieadekwatne do sta-
nowiska lub nierealne np. wiek do 25 lat oraz doświadczenie - najczęściej wymagane 
dwuletnie, biegła znajomość trzech języków. Według respondentów na rynku zatrud-
niane są osoby z polecenia, trudno znaleźć pracę bez pomocy znajomych. 

Osoby bezrobotne bardzo źle oceniają rynek pracy w subregionie płockim, choć tyl-
ko jedna osoba aktywnie poszukiwała pracy. Wskazuje to na fakt, że młode osoby po-
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wtarzają opinię nt. rynku pracy nie posiadając żadnego uzasadnienia. Pozostali uczest-
nicy zostali zakwalifikowani  na staż od razu po ukończeniu szkoły i zarejestrowaniu 
się w Urzędzie Pracy. W subregionie płockim wypłacane są pracownikom bardzo ni-
skie stawki godzinowe np. w galeriach handlowych, według uczestników stawka wyno-
si 3,50 zł/h pracy w przypadku opieki nad dziećmi – 5 zł. 

W kolejnym etapie osoby bezrobotne zostały podzielone na dwa zespoły, zarówno 
podczas pierwszego jak i drugiego FGI. Każdy zespół otrzymał nazwy różnych zawo-
dów i  zadanie ich polegało na podziale tych zawodów na dwie grupy: związane z zie-
lonym sektorem i nie mające z nim nic wspólnego. Uczestnicy wywiadu wskazywali 
tylko zawody stricte związane z ochroną środowiska np. inspektora ds. ochrony środo-
wiska, kierownika gospodarstwa agroturystycznego jako związane z zieloną gospodar-
ką. Pozostałe nazywane tradycyjnie zawody np. kierownik produkcji, kierownik budo-
wy nie zostały rozpoznane. Świadczy to o niskiej świadomości zagadnień i problema-
tyki zielonej gospodarki.

Respondenci wybrali zawody, które według nich są najbardziej atrakcyjne, byliby go-
towi dokształcić się, by podjąć pracę: kierownik hotelu, kierowca, inspektor ds. ochro-
ny środowiska, technolog żywności, projektant terenów zielonych, technik ochrony śro-
dowiska, pracownik architektury miejskiej, kierownik gospodarstwa agroturystycznego, 
kierownik hotelu, doradca zawodowy, kierownik ds. logistyki. Ponieważ wśród uczest-
ników było kilka osób z wykształceniem dającym możliwość pracy w księgowości, mo-
derator wskazał, że obowiązki księgowego również można poszerzyć o zielone wyma-
gania np. rozliczanie opłaty produktowej. Rozszerzenie kompetencji pomaga wyróż-
nić się na rynku pracy, może być pomocne przy znalezieniu pracy. Uczestnicy, pomi-
mo wiedzy na temat zielonych zawodów, nie potrafili odnieść się do tego zagadnienia i 
nie wskazali zawodu księgowej z zielonymi obowiązkami jako zawodu, który chcieliby 
wykonywać. Oznacza to, że zmiana świadomości respondentów w postrzeganiu zielo-
nych zawodów to proces długotrwały. Dużą rolę w uświadamianiu osób rejestrujących 
się jako bezrobotne mogą odegrać doradcy zawodowi.

Osoby bezrobotne określiły poziom dobrej płacy, jakiej oczekują na początku 2000 zł 
brutto. Wszyscy wyrazili gotowość pracy za płacę minimalną. Są gotowi dojeżdżać do 
pracy. Po trzech miesiącach pracy – oczekują wynagrodzenia w wysokości 2500 netto. 
Niestety oczekiwania te są nierealne.

Respondenci mówili także jakie obszary oceniają pracodawcy przy rekrutacji kandyda-
tów na poszczególne stanowiska. Pierwsza grupa wskazała, że najważniejsze według 
pracodawców jest doświadczenie i staż pracy w zawodzie, na drugim miejscu znajo-
mość języków obcych, na trzecim wykształcenie. Druga grupa uznała, że najważniejsze 
jest wykształcenie i doświadczenie, na drugim miejscu uzyskane kwalifikacje w wyniku 
uczestnictwa w szkoleniach  i na trzecim staż pracy w zawodzie.  Wyniki te należy zin-
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terpretować w ten sposób, że młodzi ludzie uważają, że najważniejsze jest wykształce-
nie w zawodzie. Uczestniczą w programach stażowych, które dadzą im doświadczenie, 
jako wymóg stawiany przez  pracodawców. Niestety osoby bezrobotne nie są zaintere-
sowane potrzebami pracodawców, umiejętnościami poszukiwanymi przez pracodaw-
ców , co uniemożliwia dostosowanie się do nich.

Respondenci potwierdzili, ze osoby z lokalnego rynku pracy są bardziej atrakcyjne dla 
pracodawców ze względu na większą dyspozycyjność.

Uczestnicy wywiadów FGI szukają ogłoszeń o pracy przede wszystkim w Internecie 
na stronie www.plocman.pl, www.infopraca.pl, stronach urzędów pracy: Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Płocku i Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, poprzez wyszukiwar-
kę Google, ogłoszenia Płock, www.pracuj.pl oraz w gazetach: Tygodnik Płocki (okazjo-
nalnie), Gazeta Wyborcza.

Większość osób rozważa założenie własnej działalności gospodarczej. Oznacza to, że 
są gotowi wykonywać pewne prace np. z zielonej branży dla przedsiębiorstw na rynku 
i dzięki temu uzyskać zatrudnienie.
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6. Wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych 
(FGI) z przedstawicielami przedsiębiorstw i instytucji

Krótka charakterystyka środowisk reprezentowanych przez uczestników wywiadów 
pod kątem ich związków z zieloną gospodarką. 

Odbyły się dwa zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami instytucji. W 
wywiadach wzięły udział osoby reprezentujące Szkołę Wyższą im.  Pawła Włodkowi-
ca w Płocku, przedstawiciele trzech zespołów szkół zawodowych, biura projektowego, 
przedstawiciele urzędów pracy, przedstawiciel nadleśnictwa w Płocku, doradca zawo-
dowy ze szkoły zawodowej, przedstawiciel Zakładu Utylizacji Odpadów w Kobierni-
kach, pracownik hurtowni papierniczej  - jako przedsiębiorstwa oferującego produkty 
ekologiczne, specjalista ds. realizacji projektów infrastrukturalnych. 

Wszyscy z uczestników uznali, że ich działalność bądź instytucje mają bezpośredni lub 
pośredni związek z zieloną gospodarką. 

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku te zadania realizuje w ramach dzia-
łalności wydziału pedagogicznego, który przygotowuje nauczycieli pod kątem prowa-
dzenia zajęć nt. ekologii. W ramach szkoły prowadzone są wykłady i ćwiczenia nt. me-
todyki nauczania ekologii - dydaktyka nauczania ekologii i ochrony środowiska w ra-
mach specjalności  pedagogika wczesnoszkolna, opiekuńczo-wychowawcza i resocja-
lizacja. Kiedyś były prowadzone studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska. 
W tej chwili już nie są realizowane tego typu specjalności. Z dalszego wywiadu wyni-
kało, że szkoła przekazuje wiedzę, lecz to czego brakuje w szkołach podstawowych to 
umiejętności ekologiczne. Dzieci posiadają wiedzę lecz brak jest wykształconych za-
chowań ekologicznych.  

Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku – zapew-
nia m.in. wykształcenie w kierunku ekonomicznym oraz turystycznym i hotelarskim. 
Tematy związane z ekologią realizowane są wyłącznie w ramach lekcji biologii i kół za-
interesowań. Szkoła przygotowuje do zawodów podstawowych, jak technik ekonomi-
sta, czy technik obsługi turystycznej, lecz nie wiąże wykonywania tego zawodu z ich 
wpływem na ochronę środowiska lub powinności z nią związane. 

Zespół Szkół Technicznych nr 70 w Płocku kształci w zawodach związanych z   techni-
ką produkcji. Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu kształci m. in. w zawodzie technik ochrony 
środowiska, stąd realizowane są działania związane z ochrona środowiska przyrodni-
czego. Prowadzone są zajęcia przybliżające wiedzę na tematy ściśle związane z zieloną 
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tematyką – recycling, selektywna zbiórka i inne. Szkoła przygotowuje się do otwarcia 
kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Rozważane było otwar-
cie kierunku architektura krajobrazu.

Nadleśnictwo Płock jest instytucją zarządzającą majątkiem Skarbu Państwa w zakresie 
prowadzenia gospodarki leśnej, wykorzystywania zasobów leśnych oraz zajmującą się 
edukacją leśną społeczeństwa. Zatrudnia głównie osoby, które administrują tymi zada-
niami oraz zleca specjalistycznym firmom zewnętrznym  wykonywanie zadań należą-
cych do gospodarki leśnej. 

Pracownia architektoniczna swoją działalność z zieloną gospodarką wiąże przede 
wszystkim z planowaniem przestrzennym. Planowanie przestrzenne rozumiane powin-
no tu być jako łączenie pracy wielu specjalistów w celu programowania oddziaływania 
człowieka na otaczające go środowisko życia. Podstawową zasadą w planowaniu prze-
strzennym jest poszukiwanie zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy spotkania zgod-
nie uznali, że wbrew wynikom badania ankietowego biura projektowe są bezpośred-
nio związane zieloną gospodarką. Z jednej strony  poprzez projektowanie budynków, 
a z drugiej strony nadzór nad wykonawstwem – biura projektowe mają bezpośredni 
wpływ na stosowanie nowoczesnych technologii, oszczędzających energię lub w inny 
sposób oddziałujących na środowisko przyrodnicze. W ten sposób są w stanie kreować 
zachowania proekologiczne. Są wiec jednym z najistotniejszych ogniw we wdrażaniu 
eko-budownictwa. 

Instytucje rynku pracy swój wpływ na zieloną gospodarkę mogą realizować poprzez 
wyszukiwanie ofert, promowanie n owych zawodów i obszarów zatrudnienia oraz kie-
runkowanie bezrobotnych pod kątem podnoszenia i zdobywania nowych kwalifikacji. 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach jest przedsiębiorstwem zaj-
mującym się odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych z powiatu płockiego. Wszy-
scy zatrudnieni pracownicy, poprzez działalność zakładu – są związani z oddziaływa-
niem tej instytucji na środowisko przyrodnicze. 

Hurtownia papiernicza, pomimo działalności pozornie niezwiązanej z ekologią  - 
uczestniczy w zielonej gospodarce dwojako. Z jednej strony sprzedaje produkty papier-
nicze pochodzące z przerobu surowców wtórnych a z drugiej prowadzi odbiór odpa-
dów biurowych (tonery, kasety) i świadczy usługi niszczenia i utylizacji dokumentów 
dla płockich instytucji budżetowych. 

Obecnie większość przedsiębiorstw, instytucji i zawodów pośrednio ma lub może mieć 
wpływ na środowisko przyrodnicze, zużycie zasobów naturalnych, wykorzystanie ener-
gii. Problemem jest brak świadomości faktycznego oddziaływanie danej instytucji lub 
zawodu na te kwestie – brak świadomości uczestniczenia w zielonej gospodarce.
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Obserwowane przez uczestników wywiadu uwarunkowania rozwoju sektora zielo-
nej gospodarki

Obecnie przede wszystkim obserwowane jest ogromne zainteresowanie energią odna-
wialną. Nową dziedziną w tym zakresie jest  fotowoltaika, czyli przekształcenie ener-
gii słonecznej w energię elektryczną. W roku 2012 trwają prace nad projektem ustawy 
o odnawialnych źródłach energii (OZE). Zgodnie z nim po 2015 r. nowobudowane bu-
dynki będą musiały samodzielnie produkować część zużywane później energii, dzię-
ki czemu ma zostać obniżone zużycie energii netto . W związku z tym zadania, któ-
re stoją przed branżą architektoniczną to poznanie nowych technologii, stworzenie no-
wych standardów projektowania oraz zapewnienie wpływu na formę ogniw fotowolta-
icznych. Innym kierunkiem są domy pasywne (wskazywano na doświadczenie niemiec-
kie) – domy, które są tak izolowane, że energia, która pojawia się w budynku – w ogra-
niczonym stopniu opuszcza ten obiekt. 

Kolejnym obszarem są inteligentne domy, których celem jest zintegrowanie zarządza-
nia urządzeniami elektrycznymi i zużyciem energii w obiekcie. Oczekuje się że roz-
wój takiego budownictwa spowoduje wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowanych 
elektryków, instalatorów, automatyków i elektroników. 

WNIOSEK. Dla branży budowlanej rozwój technologii powoduje otwar-
cie nowych obszarów konkurowania, a co za tym idzie konieczność wy-
kształcenia umiejętności wykonywania, montażu i korzystania z rozwią-
zań, które mogą stać się obligatoryjne lub pożądane przez inwestorów. 
Stwarza to szanse na powstawanie nowych specjalności w tym zakresie.

Wszyscy respondenci wskazywali na małą świadomość ekologiczną. Podawany i ko-
mentowany był przykład segregacji śmieci. Z jednej strony w szkołach podstawowych 
dzieci są uczone postaw ekologicznych – m.in. segregowania śmieci, lecz nie realizu-
ją tego w swoim otoczeniu (w szczególności w szkole) - w ten sposób nie zdobywając 
praktycznych umiejętności i przyzwyczajeń. Segregacja śmieci uznawana jest często za 
bezcelową, bo nie jest realizowana konsekwentnie. 

Jednocześnie odbiór, przetwarzanie i utylizacja odpadów jest obszarem, którego zada-
nia się systematycznie zwiększają. W 2011r. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 
w Kobiernikach zwiększył zatrudnienie, poprzez utworzenie trzeciej zmiany produk-
cyjnej. Kolejną szansą jest ustawa o zagospodarowaniu odpadów, która będzie funkcjo-
nowała od lipca 2013r. 



UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

„Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

58

Wniosek : Wdrożenie ustawy może spowodować ogólny wzrost ilo-
ści śmieci koniecznych do przetworzenia, a zatem potrzeby w zakresie 
wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach utylizujących odpady.

W obszarze zagospodarowania odpadów funkcjonują przepisy, zgodnie z którymi in-
stytucje budżetowe zobowiązane są do niszczenia i utylizowania dokumentów w wy-
specjalizowanych firmach. Faktycznie zapotrzebowanie na takie usługi jest ograniczo-
ne ze względu na szczupłość środków, którymi dysponują podmioty budżetowe. Re-
prezentowana w badaniu firma próbowała wdrożyć nowy zawód – „niszczyciela doku-
mentów”, lecz zapotrzebowanie na usługi było zbyt małe - nie wszystkie urzędy reali-
zowały te powinności. 

Poza tym -  wszyscy użytkownicy urządzeń poligraficznych – przede wszystkim dru-
karek i kserokopiarek biurowych - zobowiązani są do utylizacji zużytych tonerów i ka-
set. Powoduje to zapotrzebowanie na specyficzne kompetencje i otwiera możliwości 
świadczenia takich usług na rynku. Jednak w związku z małą świadomością obowiąz-
ków, które mają nawet małe firmy - faktyczne zapotrzebowanie na tego typu usługi jest 
małe. W związku z tym prace powyższe  wykonywane są przez pracowników hurtow-
ni papierniczych jako jeden z szeregu obowiązków. 

Aby zmienić ten stan rzeczy respondenci wskazywali jako konieczne działania promu-
jące/nagradzające osoby i instytucje, które wykonują w sposób prawidłowy podstawo-
we powinności związane z ochroną środowiska. Jest to zgodne z wnioskami z wywia-
dów indywidualnych, kiedy mówiono o konieczności uzyskania wymiernych korzyści, 
co warunkuje upowszechnienie zachowań proekologicznych, co przekłada się dalej na 
wzrost zatrudnienia w zielonej gospodarce. 

Niektóre firmy będą podejmowały działania ekologiczne – dla odróżnienia się od konku-
rentów. Widoczna ekologiczność/energooszczędność może być autem, który można sze-
roko promować. Sposobem na osiągnięcie tego może być wydawanie certyfikatów, któ-
re potwierdzają „ekologiczność” produktów, czy usług. Przykładem może być Certyfi-
kat Green Label, który jest niezależnym systemem certyfikacyjnym badającym produkty 
pod względem poziomu emisji lotnych związków chemicznych i organicznych w celu 
zapewnienia wyższego standardu jakości powietrza w pomieszczeniach.  Posiadanie ta-
kiego certyfikatu na materiały wykorzystane w oddawanych do użytku obiektach jest do-
datkowym atutem przy oferowaniu do wynajęcia lub sprzedaży powierzchni biurowych. 

Z kolei hotele mogą uzyskiwać certyfikat Green Key. Obiekty, które starają się o uzy-
skanie certyfikatu Green Key muszą spełniać wymagania dotyczące m.in. działań ma-
jących na celu ochronę środowiska przyrodniczego oraz ekonomicznego zarządzania 
zasobami.
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Istotną barierą w rozwoju zielonej gospodarki jest brak świadomych kadr wykorzystują-
cych ekologiczne rozwiązania. Zdaniem respondentów, wynika to w dużej części z bra-
ku wiedzy na temat powiązania wykonywania swego zawodu z jego oddziaływaniem 
na środowisko. Wskazywali na to przedstawiciele Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, 
opisując okoliczności realizowania badania ankietowego nt. zielonej gospodarki. Oso-
by wypełniające ankiety były zainteresowane tematem, ale brak uświadomienia i po-
wiązania znanych i wykonywanych zawodów z ich wpływem na środowisko przyrod-
nicze powodowało to, że nie wiedzą w jaki sposób można wykorzystać atuty jakie daje 
rozwój zielonej gospodarki.

Z kolei jako jedne z kluczowych czynników stymulujących wypełnianie powinności 
dotyczących ochrony środowiska wymieniane były :

• wpływ działań aparatu państwowego (służb ochrony środowiska, policji, straży 
miejskiej) na wypełnianie tych obowiązków, 

• skuteczne bodźce finansowe - zarówno pozytywne jak i negatywne. 

Jako szczególnie istotny określano postulat konsekwentnego stosowania prawa. Respon-
denci przytaczali negatywne przykłady wykroczeń przeciw środowisku, które często 
traktowane były jako czyny o małej szkodliwość społecznej. W takich sytuacjach sądy 
często odstępują od wymierzania kar. Efektem jest powszechne zjawisko wywożenia 
śmieci do lasu.  

Uczestnicy wywiadów  wskazywali na to, że obecnie większość zawodów można za-
kwalifikować jako związane z działalnością zieloną. Przykładami mogą być np. 

• konserwatorzy dbający o zużycie energii,  
• zarządcy nieruchomości, gospodarze budynków – mający wpływ na funkcjo-

nowanie budynków, remonty, stosowane technologie,
• księgowi z umiejętnościami przygotowania dokumentacji dot. gospodarczego 

korzystania ze środowiska, czy wyliczenia opłat produktowych.

Pewną barierą, która nie pozwala się otworzyć przedsiębiorstwom na te zagadnienia 
jest brak wiedzy w jaki sposób oszacować zyski przedsiębiorstw i osób prywatnych, 
mogące pojawić się w wyniku stosowania zielonych technologii. Szczególnie jest to 
ważne w przypadku dużych nakładów inwestycyjnych na nowe technologie (np. insta-
lacja pompy ciepła). Wraz z postępem technicznym – rośnie jednak wydajność nowych 
rozwiązań i nakłady inwestycyjne relatywnie obniżają się. Coraz łatwiejsze jest wyka-
zanie ekonomicznych efektów zielonych technologii. 

Respondenci wskazywali również na efekty świadomości ekologicznej w codziennej 
pracy przedsiębiorstw - ekorozwiązania powodują oszczędności w kosztach papieru, 
energii elektrycznej, energii cieplnej, jednak ze względu na brak umiejętności ich sza-
cowania – często nie są one realizowane.  
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Na przykładzie hurtowni materiałów biurowych przedyskutowano atrakcyjność produk-
tów z recyclingu. Są one często droższe i w związku z tym nie są zbyt popularne. Jed-
nak często prawdziwym powodem wykorzystywania ekologii w codziennej pracy jest 
chęć odróżnienia się od innych – uatrakcyjnienia, zróżnicowania oferty. Większość 
producentów ma linię produktów ekologicznych, lecz nie ukrywają, że są to produk-
ty droższe. 

Kolejny watek poruszany w trakcie FGI dotyczył szkół, w których otwarto zielone spe-
cjalności. W badanych placówkach przyczyną otwarcia kierunków związanych z eko-
logią jest chęć rozszerzenia oferty – szczególnie w okresie niżu demograficznego – 
uatrakcyjnienia oferty kierunków dla uczniów. 

Aby skala działań była odpowiednio duża – w taką działalność powinno angażować się 
Państwo – bezpośrednio lub przez swoje agendy. Dla porównania respondenci przy-
taczali sytuację w Niemczech, gdzie  funkcjonują ulgi za sprzedaż produktów i usług 
ekologicznych.

Ocena podaży i popytu na pracę w zielonych zawodach - obecnego i perspektywicz-
nego

Respondenci informowali, że w ewidencji bezrobotnych jest sporo techników ochrony 
środowiska, którzy mają problem ze znalezieniem pracy – w szczególności jeżeli dekla-
rują, że interesuje ich tylko praca w zawodzie. 

Zgodnie z informacjami respondentów - oferty z sektora zielonej gospodarki pojawia-
ją się sporadycznie. Jednak urząd identyfikuje te oferty głównie jako specjalistyczne 
stanowiska, które raczej nie są poszukiwane takim kanałem jakim jest urząd pracy. 
Pracodawcy raczej nie informują, a instytucje rynku pracy raczej nie prowadzą roze-
znania co do wymaganych specyficznych „zielonych” umiejętności w zawodach tra-
dycyjnych, które to (zgodnie z wywiadami indywidualnymi) mają szanse  rozwoju. 
Wśród doradców i pośredników nie ma specjalizacji pod kątem obsługi konkretnych 
sektorów. Utrudnia to zdobycie wiedzy na temat potrzeb branż oraz uniemożliwia 
przekazanie tej wiedzy osobom bezrobotnym. Pracodawcy nie informują o dokład-
nym zakresie odpowiedzialności i obowiązków, a wyłącznie o głównych obowiąz-
kach. Natomiast rola instytucji rynku pracy w zakresie kojarzenia ofert - bywa ograni-
czona do przekazania kontaktu do pracodawcy osobom które spełniają podstawowe 
wymagania. Bezrobotni obecnie nie są kierunkowani - informowani o potencjalnych 
możliwościach przyszłego zatrudnienia po zdobyciu dodatkowych umiejętności w ta-
kim kierunku, jak zielona gospodarka.

Stąd pracodawca może mieć specyficzne potrzeby związane z obszarami zielonymi (jak 
np. umiejętność stosowania technologii, które są energooszczędne) ale ich nie formułu-
je – raczej ukrywając takie kwalifikacje w pojęciu „doświadczenie”. Ewentualnie póź-
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niej pracodawca doszkala pracowników we własnym zakresie bądź przy wykorzystaniu 
wiedzy producentów technologii. 

Nowe zawody zielonej gospodarki, z którymi zetknęli się respondenci to : doradca eko-
logiczny, inżynierowie i pracownicy oczyszczalni ścieków, pracownicy monitoringu 
środowiska, przetwórstwa odpadów, spalarni śmieci, technologowie  recyclingu, in-
spektorzy ochrony środowiska.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach deklarował przyszłe potrze-
by w zakresie zatrudnienia doradcy ekologicznego – specjalisty w zakresie organizacji 
funkcjonowania zakładów utylizacji odpadów. 

W wyniku dyskusji uznano, że potrzebnym nowym zawodem byłby doradca w zakre-
sie eko-budownictwa  - specjalista, który jest w stanie na podstawie wiedzy z materia-
łoznawstwa, technologii oraz znajomości produktów na rynku – doradzić zakup ma-
teriałów budowlanych w celu uzyskania odpowiedniego efektu końcowego (np. zuży-
cie energii).

Wskazano także potrzebę wykształcenia pracowników ds. marketingu, którzy są wyspe-
cjalizowanych w przygotowywaniu kampanii ekologicznych. Wobec szeroko planowa-
nych dużych inwestycji infrastrukturalnych może pojawić się zapotrzebowanie na me-
diatorów, negocjatorów w zakresie inwestycji ekologicznych (budowa spalarni odpa-
dów, oczyszczalni, składowisk odpadów itp.).

W kontekście dużych nakładów finansowych na stosowanie ekologicznych technolo-
gii w budownictwie – zgłoszono także potrzebę funkcjonowania specjalisty  ds. pozy-
skiwania środków finansowych na inwestycje ekologiczne (przy wykorzystaniu różne-
go rodzaju funduszy pomocowych). 

Perspektywy  rozwoju rynku pracy 

Wobec rozwoju obszaru alternatywnych źródeł energii – oczekiwany jest wzrost za-
trudnienia w tym obszarze  np. przy montażu nośników alternatywnych źródeł ener-
gii – montaż baterii słonecznych i paneli. 

W najbliższych dwóch - trzech latach oczekuje się, że branża architektoniczna  i bu-
dowlana będzie zwiększała zatrudnienie pod kątem zastosowania ogniw fotowoltaicz-
nych. Potrzebne kwalifikacje – wykształcenie techniczne (studia) i otwartość na nowe 
technologie. 

Zatrudnienie może wzrastać w wyniku zmian przepisów dotyczących ochrony środo-
wiska oraz chęci stworzenia przewagi konkurencyjnej poprzez ulokowania firmy w ni-
szy obejmującej zieloną działalność. 
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Przykładowo biuro projektowe uznało, że taką możliwością będzie wykonywania prac 
nałożonych przez przepisy o ochronie środowiska – sporządzanie raportów z oceny od-
działywania na środowisko (raporty OOŚ) oraz prognoz oddziaływania na środowisko 
zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzanie audytów energe-
tycznych i wydawanie świadectw energetycznych. W wyniku tego -  zwiększono za-
trudnienie  o jedną osobą wykonującą powyższe prace.

Nowe zawody, które rozwijają się to specjaliści wydający świadectwa energetyczne 
oraz osoby, wykonujące  oceny oddziaływania na środowisko (głównie inżynierowie 
po studiach związanych z instalacjami sanitarnymi).

Przedstawiciel nadleśnictwa wskazywał na duże potrzeby związane z gospodarką le-
śną. W związku ze specyfiką pracy w lesie – w specjalistycznych firmach współpracują-
cych z nadleśnictwem występuje duża rotacja pracowników na stanowisku robotnik le-
śny. Na tym stanowisku ciężka praca powiązana jest z wymaganą specjalistyczną wie-
dzą o gospodarce leśnej. Problemem w zapewnieniu odpowiedniej liczby kandydatów 
jest mała liczba szkół zawodowych kształcących na potrzeby gospodarki leśnej.

Z drugiej strony w lasach  - podobnie jak w całej gospodarce widać tendencję do zwięk-
szania koniecznych kwalifikacji. Wraz z rosnącym umaszynowieniem, zmniejsza się 
zapotrzebowanie na pracę ręczną, a rośnie na specjalistów obsługi maszyn - drogie-
go sprzętu, takiego jak ciągniki zrywkowe, harvestery. Jednak osoby, które zdecydują 
się rozszerzyć kwalifikacje uzyskują efekt w wynagrodzeniu. Kurs na obsługę harveste-
ra to koszt 10-12 tys. zł. Gdy opanuje się te umiejętności i osiągnie odpowiednią wy-
dajność  - zarobki sięgają 6-10 tys. zł. Wynagrodzenie robotnika leśnego to 1,5-2 tys. zł.

W trakcie wywiadu – uczestnicy zostali sprowokowani do dyskusji na temat kilku po-
stawionych tez.  

Pierwszą z nich było to, że przedsiębiorca, mając do wyboru pracowników o podob-
nych umiejętnościach podstawowych (magazynier, księgowa, handlowiec) wybierze 
tego, który ma dodatkowo kwalifikacje z zakresu ochrony środowiska.

Respondenci uznali że teza będzie prawdziwa, jeżeli przedsiębiorca choć w minimal-
nym stopniu będzie nastawiony na ekorozwiązania. Pojawiło się tez stwierdzenie, że 
każdy pracodawca – jeżeli inne czynniki są stałe – wybierze tego, który ma większe 
umiejętności. Podczas wywiadu padło stwierdzenie, że wielozawodowość  jest  wy-
soko ocenianą cechą. Takie dodatkowe kwalifikacje mogą być związane z działaniami 
proekologicznymi. Przykładem jest tu księgowy, który poza umiejętnościami podstawo-
wymi potrafi przygotować  dokumentację środowiskową. Takie rozszerzanie kwalifika-
cji może dotyczyć obszarów, na które przedsiębiorcy do tej pory nie zwracali uwagi. 

Jako przyczyny dotychczasowego i perspektywicznego zwiększania zatrudnienia w zie-
lonych zawodach respondenci wskazywali na uwarunkowania ustawowe (nowe przepi-
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sy) oraz chęć wykorzystania niszy rynkowej na stworzenia produktu (usługi) w ramach 
zielonej gospodarki. Firmy mogą wybrać  te rozwiązania, które pojawiają się na szero-
ko rozumianym rynku, ale jeszcze nie funkcjonują lokalnie.

Na pytanie dotyczące dostępności pracowników w zielonych zawodach prowadzący 
uzyskali częściową odpowiedź. Jeśli chodzi o tradycyjne zawody „ekologiczne”  - np. 
inspektor ochrony środowiska – istnieje podaż absolwentów. Problemem jest ich brak 
doświadczenia. Z kolei w odniesieniu do zielonych umiejętności w zakresie tradycyj-
nych zawodów – brak jest statystyk na ten temat, ale zgodnie z opinią respondentów 
– prawdopodobnie wystąpiłyby trudności w pozyskaniu takich pracowników. 

Częstymi problemami  pracodawców przy poszukiwaniu pracowników są trudności w 
znalezieniu osób  z konkretnym zawodem i umiejętnościami. Szczególne problemy po-
jawiają się przy poszukiwaniu osób, posiadających umiejętności związane z najnow-
szymi technologiami budowlanymi. 

Uczestnicy wywiadów zgodzili się z tezą, że większość przedsiębiorstw  - również mi-
kro i małych, ma nałożone obowiązki związane z ochroną środowiska (opłaty produk-
towe, sprawozdawczość itp.), lecz faktycznie ich nie realizuje – ze względu na brak 
czasu i umiejętności pracowników. Jest to związane głównie z niewiedzą właścicieli.

Sposoby zapewnienia rozwoju i promocji zielonej gospodarki 

Pierwszym etapem zdobywania świadomości ekologicznej są szkoły. Jednak one – 
głównie realizują programy określone przez władze oświatowe.  Jest to związane z 
finansowaniem szkolnictwa. Na tworzenie nowych kierunków związanych z ekolo-
gią brak jest środków. To czego brak w szkolnictwie zawodowym to niewątpliwy brak 
uświadamiania i objaśniania wpływu poszczególnych zawodów na kwestie ochrony 
środowiska, a co za tym idzie nieprzygotowanie absolwentów do wykonywania swej 
pracy w kontekście środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

Czynnikiem pomagającym absolwentom sprostać wymaganiom rynku pracy są treningi 
wybranych kompetencji prowadzone przez doradcę zawodowego bezpośrednio w in-
stytucjach edukacyjnych. Przykładowo w Zespole Szkół Technicznych nr 70 w Płocku 
takie zajęcia prowadzone są w ramach ćwiczenia kompetencji miękkich oraz semina-
riów na temat oczekiwań zgłaszanych przez pracodawców. Jest to zdecydowanie dobra 
i skuteczna praktyka, chwalona również przez urzędy pracy.

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego typu treningi prowadzone w szkole średniej 
przez doradcę zawodowego i dotyczyły powiązania tradycyjnego zawodu z elemen-
tami ekologicznymi. Obecnie każda szkoła musi zatrudniać doradcę zawodowego, od 
którego powinno rozpoczynać się odnalezienie swojego zawodu na mapie zielonych 
kompetencji. 
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Respondenci czerpią wiedzę ta temat zielonej gospodarki ze szkoleń organizowanych 
przez izby zawodowe, portale zawodowe (np. Architekci.pl), uczelnie wyższe (poli-
technika, uniwersytety). Znane są szkolenia organizowane przez Press Publika Sp. z o.o. 
wydawcę gazety Rzeczpospolita, firmę Abrys, specjalizującą się w szkoleniach z za-
kresu prawa ochrony środowiska. Istotnym źródłem wiedzy ekologicznej są regionalne 
centra edukacji ekologicznej, które udostępniają dużo informacji nt. ekologii, oszczęd-
ności energii itp.

Czynniki, które są w stanie pobudzić aktywność firm w subregionie płockim w ramach 
zielonej gospodarki to, w opinii respondentów wsparcie finansowe (jako przykłado-
we podawano Ekofundusz, pomoc finansową na termomodernizację, inne dotacje unij-
ne) oraz przestrzeganie przepisów, wspomagane skutecznym egzekwowaniem prawa. 

Niektóre przepisy są uregulowaniami typowo restrykcyjnymi (chroniącymi środowisko), 
inne – są uchwalone w bezpośrednim interesie obywateli. 

Przykładem takiego prawa są przepisy dotyczące audytów energetycznych. W pełni za-
funkcjonuje i spowoduje korzyści w społeczeństwie  – gdy energooszczędność będzie 
miała rzeczywisty wpływ na wartość nieruchomości. Wtedy klienci będą zwracali po-
ziom oddawania energii przez budynek, co spowoduje zintensyfikowanie tendencji bu-
dowania energooszczędnego i docieplania budynków, co z kolei przełoży się na wzrost 
zatrudnienia w tych specjalnościach. 

Respondenci potwierdzają, że barierą w rozwoju zielonej gospodarki jest brak świado-
mości społecznej przedsiębiorców – wiedzy o tym, że każdy przedsiębiorca oddziałuje 
na środowisko. Aby upowszechnić tą wiedzę konieczne jest zaangażowanie w promo-
cję lokalnych mediów. Jako analogię wymieniano ratownictwo – programy upowszech-
niające umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Zasadne wydaje się finansowanie 
programów uświadamiających korzyści i przedstawienie dobrych praktyk w przedsię-
biorstwach. Celowa jest realizacja konferencji, seminariów i szeroko rozumiana  edu-
kacja. Jednak, aby tego typu spotkania zyskały odbiorców,  konieczne jest zapewnienie 
odpowiedniej atrakcyjności przedstawianych wystąpień. Osoby zapraszane muszą po-
czuć, że korzystają z cennego źródła wiedzy. Aby ten efekt osiągnąć  - potrzebne jest 
przedstawienie korzyści które przedsiębiorcy odnoszą w wyniku korzystania z zielo-
nych rozwiązań. 

Tu pojawia się zapotrzebowanie na umiejętności związane z kalkulacją efektów eko-
logicznych. Takie umiejętności mogą być rozwijane jako dodatkowe kompetencje dla 
osób legitymujących się wykształceniem ekonomicznym (można to nazwać rachunko-
wością ekologiczną/środowiskową). 

Uczestnicy nie zgodzili się z dość powszechną tezą, że zatrudnianie na stanowiskach 
związanych z zieloną gospodarką jest wyłącznie dla firm średnich i dużych. Wskazy-
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wali na to, że małe firmy często funkcjonują w środowisku bardziej konkurencyjnym, 
gdzie konieczność zdobycia przewagi produktowej lub kosztowej szybciej przekłada 
się na efekt finansowy. Jednocześnie wymogi stawiane małym przedsiębiorcom często 
niewiele różnią się od wymogów stawianych przedsiębiorstwom dużym. 

Istotnym aspektem, który jest problemem dla przedsiębiorstw, jest z aktualizacja wie-
dzy prawno-administracyjnej w budownictwie, ochronie środowiska. Zmieniające się 
przepisy prawne powodują duże zapotrzebowanie na bieżącą wiedzę środowiskową. 

Jest to szansa na wykorzystanie stosunkowo dużej liczby absolwentów kierunków ad-
ministracja, dla których wiedza na temat prawa ochrony środowiska może być dodatko-
wą – zieloną kwalifikacją.
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7. Analiza wyników wywiadu uzupełniającego – Zielo-
na Szkoła w Sendeniu

Zielona Szkoła w Sendeniu jest specjalistyczną jednostką edukacyjną, która działa przez 
cały rok. Mieści się ona w turystycznej Gminie Łąck, leżącej niedaleko Płocka. Placów-
ka oferuje zakwaterowanie oraz wyżywienie dla grup zorganizowanych, prowadzi edu-
kację ekologiczną, warsztaty, konferencje oraz imprezy rekreacyjno  ekologiczne dla 
szkół. Ogromnym atutem gminy, w której mieści się placówka, są bardzo korzystne wa-
runki przyrodnicze dla rozwoju różnych form turystyki, rekreacji i edukacji. Zielona 
Szkoła w Sendeniu zapewnia wypoczynek w przyjaznej atmosferze, wraz z edukacją 
przyrodniczo – leśną oraz zajęciami edukacyjnymi z zakresu ekologii, środowiska przy-
rodniczego i ochrony przyrody. 

Placówka powstała w 2003 roku w wyniku przekształcenia zamkniętej szkoły, głów-
nie dzięki projektowi, dużemu wsparciu ze strony Regionalnego Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Płocku oraz świadomości ekologicznej miejscowych władz. Utrzyma-
nie obiektu jest jednak bardzo kosztowne, dlatego poza główną działalnością oświato-
wo  ekologiczną dla dzieci i młodzieży, szkoła również wynajmuje budynek. Głównym 
celem placówki jest edukacja ekologiczna jak największej liczby dzieci, poprzez obco-
wanie z przyrodą i zapoznawanie ze sposobami jej ochrony.

Zielona Szkoła w Sendeniu zachęca nieustannie dzieci i młodzież do jej odwiedze-
nia organizując różne atrakcje, typu warsztaty pszczelarstwa czy wyrobu chleba, bądź 
przegląd rezerwatów. Oferta szkoły cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród 
uczniów, nauczycieli, rodziców. Jedynie zimą obiekt odwiedza bardzo mało dzieci ze 
względu na niekorzystne dla wędrówek warunki pogodowe.

Zielona Szkoła w Sendeniu zatrudnia jednak tylko jedną osobę, którą jest Dyrektor  na-
uczyciel placówki. Dodatkowo trzy osoby każdego roku przyjmowane są wczesną wio-
sną do wykonywania prac interwencyjnych, na okres od 5 do 6 miesięcy. Są to: sprzą-
taczka, robotnik gospodarczy oraz palacz pieca na biomasę. Placówka bardzo pozytyw-
nie oddziałuje na społeczność lokalną. Współpracuje z miejscową ludnością, która ma 
coś ciekawego do zaprezentowania, niektórzy prowadzą warsztaty proekologiczne, w 
oparciu o umowę zlecenie, czy umowę o dzieło, np. 20godzinną. Należą do nich np. 
leśnik czy plastyk. Szkoła w okresie zwiększonej ilości pracy zatrudnia dodatkowo asy-
stenta wykonującego prace biurowe.

Placówka oferuje zajęcia na temat: odnawialnych źródeł energii, fotowoltaiki, pokazów 
kolektorów słonecznych, oczyszczalni hydrofonicznej i kotłowni na biomasę. Dodatko-
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wo Pani Dyrektor prowadzi zajęcia dotyczące Gostynińsko – Włocławskiego Parku Kra-
jobrazowego. Nauczyciele prowadzący zajęcia w Zielonej Szkole w Sendeniu dokształ-
cają się w zakresie zagadnień ekologicznych w trakcie kursów ekologicznych organizo-
wanych przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Warty podkreślenia jest fakt, że Zielona Szkoła w Sendeniu przynosi wiele korzyści 
lokalnej społeczności. Przede wszystkim podnosi świadomość ekologiczną okolicznej 
ludności. Ponadto aktywizuje i promuje region, jednocześnie dając finansowe korzyści 
okolicznej, współpracującej ludności. Sendeń Mały i gmina Łąck są bez problemu roz-
poznawane i kojarzone z działalnością szkoły. 

Region, nasza gmina, dzięki tym osobom, które tu przyjeżdżają, została 
wypromowana i  mieszkańcy  z tego korzystają. Na przykład powstają 
nowe sklepy, wzrosła cena działek - dzięki temu, że my tutaj jesteśmy. 
My korzyści finansowych nie mamy, ale ludzie dookoła, którzy z nami 
 współpracują - otrzymują je.  
Ludzie zaczęli dbać o te swoje miejsca zamieszkania i przyległe obsza-
ry zielone. Ludzie, którzy tutaj mieszkają, zaczynają z nami współpra-
cować, więc są bardziej aktywni.

W placówce rekrutacją zajmuje się Wójt Gminy Łąck, poszukując kandydatów przez 
Powiatowy Urząd Pracy. Nie zauważono problemów związanych z rekrutacją pracow-
ników.  Największym problemem przy pracach jest alkoholizm pracowników, żadne 
specjalistyczne umiejętności ani wykształcenie nie są wymagane. Szkoła przeprowa-
dza szkolenia wewnętrzne dla pracowników sezonowych, natomiast gmina organizuje 
szkolenie bhp dla pracowników interwencyjnych. Szkolenia obejmują segregację śmie-
ci i utrzymanie kompostownika. Placówka nie planuje zwiększenia zatrudnienia w naj-
bliższym czasie ze względu na wysokie koszty związane z zatrudnieniem pracowników 
oraz niską rentowność obiektu.

Gmina Łąck korzysta z usług wielu trenerów: ekologów, nauczycieli przyrody,  geogra-
fii w szkole czy Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Ponadto na te-
renie gminy mieści się nadleśnictwo, więc wykorzystywani są również fachowcy z za-
kresu leśnictwa, którzy potrafią poprowadzić zajęcia ekologiczne.

Wiedza z zakresu ekologii, środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody, odnawial-
nych źródeł energii jest u dzieci i młodzieży bardzo różna. Świadomość ekologiczna 
u niektórych dzieci jest znikoma, u innych z kolei bardzo duża, wręcz ogromna. Zna-
jomość tematu segregacji śmieci ciągle pozostawia jednak wiele do życzenia. Wiedza 
ekologiczna w dalszym ciągu przekazywana jest bardziej w teoretyczny niż praktycz-
ny sposób. 
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Pracownicy Zielonej Szkoły w Sendeniu poszerzają swoją wiedzę dotyczącą branży 
ekologicznej czytając książki polecane przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicz-
nej w Płocku, jak również biorąc udział w warsztatach, konferencjach i seminariach or-
ganizowanych przez to centrum.
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8. Wnioski i sugestie podsumowujące badanie

8.1.  Obszary potencjalnego rozwoju w ramach zielonej gospodarki

W pierwszej kolejności wymieniono obszary potencjalnego rozwoju, na które wskaza-
ły wyniki badań jakościowych. Są to :

1. Ekobudownictwo
• Handel energooszczędnymi materiałami budowlanymi 
• Doradztwo w zakresie stosowania powyższych rozwiązań
• Wykonawstwo nowych technologii 
• Inteligentne budynki

2. Odnawialne źródła energii – panele słoneczne, fotowoltaika, elektrownie wia-
trowe i inne
• Szacowanie efektów finansowych nowych rozwiązań
• Projektowanie i doradztwo w zakresie wykorzystania technologii
• Produkcja 
• Montaż i serwis

3. Gospodarka odpadami
• Składowanie, przetwarzanie odpadów
• Recycling odpadów przemysłowych
• Spalarnie odpadów

4. Przemysł rolno-spożywczy
• Przechowalnictwo
• Automatyka produkcji

8.2.  Nowe i uzielenione zawody, które zostały wskazane w trakcie badania

Powstawanie nowych zawodów -  zielonych miejsc pracy może mieć dwie formy:
• powstanie nowych zawodów i specjalności,
• uzielenienie zawodów i specjalności już istniejących.

W wyniku badania – zostały zidentyfikowane potencjalne kierunki uzielenienia pew-
nych zawodów oraz wskazane zawody, na które może wystąpić zapotrzebowanie w 
najbliższych latach.
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1. Potencjalne uzielenione zawody
• Handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych - uzielenienie 

obejmuje rozszerzenie umiejętności handlowca o szczegółową znajomość 
technologii ekologicznych, znajomość zasad kalkulacji efektów oszczęd-
ności energii dla różnego rodzaju obiektów, 

• Magazynier/sortowacz odpadów - uzielenienie obejmuje rozszerzenie 
umiejętności magazyniera o stosowanie przepisów i zasad zagospodaro-
wania odpadów w przedsiębiorstwie (postępowanie, sortowanie, utyliza-
cja, sprzedaż zewnętrznym podmiotom),

• Księgowy przygotowujący dokumentację dla służb ochrony środowiska - 
uzielenienie obejmuje rozszerzenie umiejętności księgowego o przygoto-
wanie dokumentacji dot. ochrony środowiska, zużycia zasobów, sprawoz-
dań i opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych. Umiejętno-
ści przydatne szczególnie w biurach rachunkowych,

• Pracownik biura projektowego przygotowujący Oceny Oddziaływania na 
Środowisko, przygotowujący certyfikaty energetyczne - uzielenienie obej-
muje rozszerzenie wiedzy i umiejętności o kwestie odziaływania projekto-
wanych obiektów na środowisko przyrodnicze i umiejętności stworzenia 
charakterystyki energetycznej budynku,

• Architekci i projektanci wykonujący projekty budynków energooszczęd-
nych - uzielenienie obejmuje rozszerzenie wiedzy architekta lub projektan-
ta o technologie energooszczędne, domy pasywne, instalacje inteligentne-
go zarządzania energią,

• Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania su-
rowców wtórnych w biurze - uzielenienie obejmuje rozszerzenie wiedzy 
pracownika biurowego o kierunki wykorzystania, zagospodarowania, do-
kumentowania zużycia, utylizacji, sprzedaży surowców wtórnych - papie-
ru, tonerów, baterii, żarówek, elektrośmieci, itp.,

• Przedstawiciel bankowy w zakresie pozyskiwania finansowania na tech-
nologie przyjazne środowisku - uzielenienie obejmuje rozszerzenie wie-
dzy przedstawiciela bankowego o sposoby poszukiwania i pozyskiwania 
dotacji z różnych funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska,  

• Doradca zawodowy ds. zielonych zawodów - uzielenienie obejmuje roz-
szerzenie wiedzy doradcy zawodowego o zielonej gospodarce, zielonych 
zawodach, szansach z tym związanych dla osób bezrobotnych,

• Specjalista ds. marketingowych kampanii ekologicznych - uzielenienie 
obejmuje rozszerzenie wiedzy specjalisty ds. marketingu o kwestie ekolo-
giczne i umiejętności wykorzystania pozytywnego oddziaływania firmy na 
środowisko na jego wizerunek,
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• Pracownik zajmujący się profesjonalnym niszczeniem dokumentów - 
uzielenienie obejmuje rozszerzenie umiejętności o utylizację dokumen-
tów,

• Specjalista ds. prawa środowiskowego - uzielenienie obejmuje rozszerze-
nie wiedzy osoby z wykształceniem prawnym lub administracyjnym o obo-
wiązki i powinności związane z oddziaływaniem przedsiębiorstw na śro-
dowisko przyrodnicze.

2. Potencjalne nowe zawody wskazane przez respondentów:
• Sortowacz odpadów na składowisku (w odróżnieniu do sortowacza surow-

ców wtórnych nr 961201) - zawód obejmuje obowiązki związane z przy-
gotowaniem odpadów do składowania i utylizacji wg różnych technologii 
zgodnych z charakterem odpadów,

• Mechanik/operator maszyn i urządzeń leśnych - operator specjalistyczne-
go sprzętu leśnego np. harvestery, ciągniki zrywkowe,

• Eletroenergetyk elektrowni wiatrowych (technik/operator) – zawód obej-
muje prace związane z serwisowaniem urządzeń zainstalowanych w elek-
trowniach wiatrowych,

• Doradca ekologiczny – zawód obejmuje wykonywanie zadań związanych 
z minimalizacją oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko przyrodni-
cze,

• Doradca ds. efektywności zużycia energii w firmach – zawód obejmuje 
wykonywanie zadań związanych z analizą możliwości zastosowania tech-
nologii energooszczędnych oraz z szacowaniem efektów ich wdrażania w 
przedsiębiorstwach (zarówno dużych inwestycji, jak i drobnych zmian or-
ganizacyjnych obniżających zużycie energii),

• Doradca ds. ekobudownictwa - zawód polegający na wykorzystaniu sze-
rokiej i bezstronnej wiedzy dot. materiałoznawstwa, nowoczesnych tech-
nologii budowlanych, rynku budowlanego, szacowania efektów ekologicz-
nych do pomocy osobom, instytucjom, które planują budować budynki 
energooszczędne, ekologiczne, z minimalnym oddziaływaniem na środo-
wisko, 

• Ekorecykler - zawód obejmuje prace związane z przetwarzaniem specy-
ficznych odpadów do ponownego wykorzystania,

• Inżynierowie i pracownicy spalarni odpadów – są to zawody funkcjonują-
ce w Polsce, lecz nie w subregionie płockim. W związku z planowaną bu-
dową spalarni odpadów – istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zapo-
trzebowania na te zawody, 

• Mediator/negocjator przy inwestycjach ekologicznych (spalarnie odpa-
dów, składowiska odpadów itp.).
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8.3.  Obszary kompetencji, które powinny mieć osoby ubiegające się o 
zielone stanowiska pracy – doświadczenia duńskie

W celu uzupełnienia badań wśród respondentów subregionu płockiego, na podsta-
wie badań wtórnych dotyczących zielonych zawodów w Danii41, wyodrębniono 
12 obszarów kompetencji, które powinny posiadać osoby ubiegające się o zielone 
miejsca pracy:

1. Podstawowa wiedza na temat procesów, technologii, materiałów, rynku i jego 
dynamiki.

2. Zrozumienie rynku i poznanie zachowań nabywców, procesu podejmowania 
decyzji.

3. Wpływ globalizacji – uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej, modele bizneso-
we, partnerstwo.

4. Innowacja – proces, produkt, modele biznesowe.
5. ICT – dział telekomunikacji i informatyki zajmujący się technologią przesyłu in-

formacji oraz narzędziami logicznymi do sterowania przepływem oraz transmi-
sją danych za pomocą różnych medium.

6. Wiedza na temat technologii produkcji – instalacja i utrzymanie.
7. Wiedza na temat materiałów alternatywnych, ponowne wykorzystanie materia-

łów.
8. Środowisko, klimat.
9. Komunikacja – włączając język angielski i komunikację w grupie.
10. Zarządzanie i planowanie procesu.
11. Automatyzacja.
12. Znajomość norm oraz  wypełnianie niezbędnej dokumentacji.

Na podstawie badań wtórnych dotyczących zielonych zawodów w Danii42 poniżej 
przedstawiono przykładowe kwalifikacje dla osoby zatrudnionych w przedsiębior-
stwach zajmujących się utylizacją odpadów:

1. Znajomość składu chemicznego różnych form odpadów, by odpowiednio za-
bezpieczyć niektóre odpady.

2. Znajomość zasad sortowania odpadów.
3. Umiejętność komunikowania się z klientami (mieszkańcami okolicznych wsi, 

miast) w celu doradztwa dotyczącego właściwego postępowania z różnymi for-
mami odpadów.

4. Umiejętność wyjaśnienia i wskazania korzyści wynikających z właściwego po-
stępowania z różnymi formami odpadów.

41 Skills for green jobs, country report. Denmark, 2010
42 Tamże
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5. Umiejętność właściwego postępowania wobec szkodliwych i niebezpiecznych 
odpadów zgodnie z wymogami w celu zmniejszenia szkodliwego wpływu na 
otoczenie.

6. Umiejętność wykorzystania ICT dającego dostęp do wymogów postepowania z 
różnymi odpadami.

7. Umiejętność właściwego postępowania w przypadku wypadku z  toksycznymi 
odpadami.

8.4.  Wnioski i sugestie co do kształtu i koncepcji wstępnej produktów 
pośrednich

Wnioski i sugestie zostały sformułowane w odniesieniu do trzech podstawowych celów 
badania. W tabeli wskazano również do których produktów pośrednich odnoszą się po-
szczególne sugestie. Powinny one zostać wykorzystane w dalszych pracach nad kształ-
tem i koncepcją wstępną produktów pośrednich.

Cel 1. Rozpoznanie uwarunkowań zapotrzebowania na zawody związane z zieloną 
gospodarką w subregionie płockim ze wskazaniem nowych zawodów

Wnioski SUGESTIE
1. Istnieje niska świadomość, co do zagad-

nień z zakresu zielonej gospodarki – za-
równo wśród przedsiębiorców jak i osób 
bezrobotnych i pracowników instytucji 
rynku pracy. 

2. Niska świadomość objawia się w szcze-
gólności brakiem powiązania tradycyj-
nych zawodów z ich wpływem na środo-
wisko. 

3. Poszukując pracowników – pracodawcy 
rzadko wskazują na znajomości zagad-
nień oddziaływania na środowisko i tech-
nologii przyjaznych środowisku

Sugestia 1

W celu zdobycia faktycznej wiedzy 
na temat zapotrzebowania na zielo-
ne kompetencje celowe jest sformu-
łowanie pytań o potrzeby w zakre-
sie zielonych kompetencji, w trak-
cie wstępnego wywiadu z praco-
dawcą poszukującym pracownika 
poprzez urząd pracy (dotyczy pro-
duktu pośredniego 1)
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4. Niektóre obszary subregionu płockiego 
stają się bardziej rozpoznawalne i atrak-
cyjne w wyniku podjęcia działań związa-
nych z zieloną gospodarką – np. miejsco-
wość Sendeń - dzięki rozwojowi, Zielo-
na Szkoła stała się rozpoznawalna wśród 
mieszkańców województwa, chętnie od-
wiedzana. Wpłynęło to na rozwój handlu 
detalicznego, agroturystyki w najbliższej 
okolicy.

5.  Niektóre przedsiębiorstwa postrzega-
ją zieloną gospodarkę, jako szansę na za-
istnienia na rynku konkurencyjnym – wy-
korzystują ją jako niszę, sposób wyróżnie-
nia się w sektorze.

6.  W związku z kryzysem ekonomicz-
nym wzrasta znaczenie oszczędność reali-
zowanych w różnych obszarach działal-
ności przedsiębiorstw.  

7. Powstawanie nowych zawodów, zielo-
nych miejsc pracy, może mieć dwie for-
my:

a) powstanie nowych zawodów i specjal-
ności,

b) uzielenienie zawodów i specjalności 
już istniejących.

8. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej 
przedsiębiorstw – 32% respondentów – 
przedsiębiorstw planuje zatrudnić w cią-
gu najbliższych 5 lat osoby na stanowiska 
związane z zieloną gospodarką.

9. W większości przedsiębiorstw brak jest 
zapotrzebowania na stworzenie nowe-
go stanowiska pracy, stricte związanego z 
ochroną środowiska.

Sugestia 2

Celowa jest również specjalizacja 
branżowa pośredników (pod kątem 
pracodawców  - w szczególności w 
zakresie zielonej gospodarki), która 
umożliwi precyzyjniejsze poznanie 
oczekiwań pracodawców i formu-
łowanie zapotrzebowania (dotyczy 
produktu pośredniego 1).

Sugestia 3

Na podstawie wniosków, mówią-
cych o planach zwiększenia zatrud-
nienia na stanowiskach związanych 
z zieloną gospodarką, a jednocze-
śnie mając na uwadze często sy-
gnalizowany brak zapotrzebowa-
nia na nowe stanowisko pracy ści-
śle związane z ochroną środowiska 
- największą szansę zwiększenia za-
trudnienia stwarzają uzielenione za-
wody. W tym kierunku powinny iść 
dalsze działania wynikające z pro-
jektu (dotyczy produktu pośrednie-
go 1).

Sugestia 4
Zwiększenie zainteresowania ze 
strony pracodawców zatrudnianiem 
na stanowiska związane z zielo-
ną gospodarką uwarunkowane jest 
wzrostem świadomości przedsię-
biorstw co do  ich wpływu na śro-
dowisko przyrodnicze oraz korzy-
ści, jakie mogą odnieść ze stoso-
wania technologii przyjaznych śro-
dowisku. Sugeruje się następują-
ce działania (dotyczy  produktu po-
średniego 2): 
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10. Ze względu na rosnące znaczenie wy-
mogów ochrony środowiska - w większo-
ści przedsiębiorstw występują zadania z 
nimi związane, lecz często są realizowane 
przez pracowników zatrudnionych na ist-
niejących (tradycyjnych) stanowiskach - w 
ramach szerszych obowiązków.

11. Naturalnym oczekiwaniem ze strony pra-
codawców jest rozszerzanie kompetencji 
i umiejętności kandydatów do pracy, rów-
nież związanych z rozwojem zielonej go-
spodarki.  

12. Osoby bezrobotne, które oprócz podsta-
wowych umiejętności, posiadają także 
zielone kompetencje - są bardziej atrak-
cyjne dla przedsiębiorców.

13. Barierami w rozwoju zielonej gospodarki 
są m.in. bariera finansowa oraz informa-
cyjna - brak wiedzy ekologicznej wśród 
osób zarządzających.

14. Doświadczenia krajów skandynawskich 
pokazują, że uzielenienie zawodów mają-
cych wpływ na kierunki rozwoju zielonej 
gospodarki, takich jak architekci, projek-
tanci, doradcy ekologiczni prawdopodob-
nie spowoduje wzrost wykorzystania zie-
lonych technologii.

15. Metody wspierania zainteresowania zielo-
ną gospodarką:

a. Wykorzystanie mediów lokalnych do 
przedstawiania dobrych praktyk,

b. Upowszechnianie wiedzy nt. przepi-
sów dot. obowiązków przedsiębiorców 
w zakresie ochrony środowiska,

a) Wykorzystanie mediów lokal-
nych do przedstawiania do-
brych praktyk

b) Upowszechnianie wiedzy nt. 
przepisów dot. obowiązków 
przedsiębiorców w zakresie 
ochrony środowiska

c) Uświadamianie przedsiębiorstw 
i osób prywatnych, uczniów o 
korzyściach (finansowych) zwią-
zanych ze stosowaniem zasad 
życia przyjaznych środowisku. 

d) Organizowanie seminariów pre-
zentujących sposoby kalkulacji 
korzyści i dobre praktyki przedsię-
biorstw – wykorzystywanie w tym 
celu spotkań lokalnych organiza-
cji gospodarczych, spotkań z wła-
dzami miasta i innych spotkań, w 
których uczestniczą pracodawcy.

Współpraca z firmami szkoleniowy-
mi w celu uzupełnienia tematyki o 
powyższe zagadnienia.

Sugestia 5
W celu zwiększenia świadomości 
pracodawców oraz  wykorzystując 
wysoko oceniane narzędzie promo-
cji zatrudnienia jakim jest staż – za-
sadne jest zaoferowanie pracodaw-
com stażystów przeszkolonych w 
zakresie zielonych obowiązków 
przedsiębiorstw. (dotyczy produktu 
pośredniego 2 - podobnie jak w celu 
II – Sugestia 5).
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c. Uświadamianie przedsiębiorstw i osób 
prywatnych, uczniów o korzyściach (fi-
nansowych) związanych ze stosowa-
niem zasad życia przyjaznych środowi-
sku, 

d. Organizowanie seminariów prezentują-
cych sposoby kalkulacji korzyści i do-
bre praktyki przedsiębiorstw – wyko-
rzystywanie w tym celu spotkań lokal-
nych organizacji gospodarczych, spo-
tkań z władzami miasta, i innych spo-
tkań, w których uczestniczą pracodaw-
cy,

e. Wprowadzenie ulg dla przedsiębior-
ców wprowadzających innowacje w 
obszarze ochrony środowiska,

f. Współpraca z firmami szkoleniowymi 
w celu uzupełnienia tematyki o powyż-
sze zagadnienia,

g. Zajęcia dotyczące zielonej gospodarki 
prowadzone w szkołach przez dorad-
ców zawodowych.

16. Szansę na rozwój zielonych stanowisk pra-
cy może stanowić egzekwowanie przepi-
sów. Obecnie przedsiębiorstwa nie reali-
zują niektórych obowiązków środowisko-
wych, gdyż z tego tytułu nie są wyciągane 
żadne konsekwencje.

24. Subregion płocki ma cechy sprzyjają-
ce rozwojowi turystyki, w szczególności 
agroturystyki. Faktycznie jednak ten po-
tencjał nie jest w pełni wykorzystywany.

Sugestia 6 
W związku z ciągłym postępem i 
zmianami przepisów – zasadne jest 
ciągłe monitorowanie branż zwią-
zanych z zieloną gospodarka – w 
szczególności budownictwa, alter-
natywnych źródeł energii przetwa-
rzania odpadów, oraz przepisów 
prawnych dot. ochrony środowiska - 
w celu stałego aktualizowania posia-
danej wiedzy na temat nowych za-
wodów i kompetencji. (dotyczy pro-
duktu pośredniego 1 - podobnie jak 
w celu II – Sugestia 4).

Sugestia 7

Prowadzenie dalszych badań w 
celu stworzenia i ciągłej aktualiza-
cji baz danych zawodów uzielenio-
nych i nowych zawodów w ramach 
zielonej gospodarki. Adresatem ta-
kiej bazy byliby zarówno przedsię-
biorcy jak i bezrobotni (dotyczy pro-
duktu pośredniego 1).
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Cel 2. Rozpoznanie zainteresowania tymi zawodami wśród młodych ludzi  w wieku 
15-24 lata pozostającymi bez pracy w subregionie płockim oraz wskazanie możliwości 
zwiększenia zainteresowania.

Wnioski SUGESTIE
1. Istnieje niska świadomość, co do za-

gadnień z zakresu zielonej gospodar-
ki – zarówno wśród przedsiębiorców 
jak i osób bezrobotnych i pracowni-
ków instytucji rynku pracy. 

2. Niska świadomość objawia się w 
szczególności brakiem powiązania 
tradycyjnych zawodów z ich wpły-
wem na środowisko. 

3. Bezrobotni szukają pracy przede 
wszystkim w swoim zawodzie, lecz 
chętnie deklarują gotowość do prze-
szkolenia w zakresie zielonych kom-
petencji.

4. Bezrobotni nie wiedzą, jakie specy-
ficzne wymagania związane z zielo-
nymi kompetencjami są poszukiwa-
ne. Takiej wiedzy brak również insty-
tucjom rynku pracy.

5. Jako najlepszy sposób dostępu do 
wiedzy i możliwości zdobycia no-
wych – zielonych kompetencji  - 
wskazywany jest system szkoleń ofe-
rowany przez instytucje rynku pracy 
i upowszechnienie wiedzy o sektorze 
przez doradców zawodowych.

6. Jako najbardziej efektywne formy 
promocji zatrudnienia uznawane są 
staże.

Sugestia 1
W celu zwiększenia zainteresowania zielo-
nymi zawodami, konieczne jest zwiększe-
nie świadomości istnienia zielonej gospo-
darki i szans, jakie jej rozwój niesie dla ryn-
ku pracy. W tym celu zasadne jest  prze-
szkolenie doradców zawodowych w zakre-
sie promocji szans jakie daje zielona gospo-
darka (dotyczy produktu pośredniego 2)

Sugestia 2
W celu zwiększania wiedzy nt. szans ja-
kie daje zrównoważony rozwój oraz do-
strzeżenia związków pomiędzy wyuczo-
nym zawodem  a kompetencjami wyma-
ganymi przez zieloną gospodarkę, zasad-
ne są działania promocyjno-edukacyjne, 
obejmujące prezentacje, spotkania z do-
radcami zawodowymi, broszury edukacyj-
ne itp. (dotyczy produktu pośredniego 2).

Sugestia 3
W celu wykorzystania zbudowanego za-
interesowania i zapotrzebowania ze stro-
ny zielonej gospodarki, celowe jest  stwo-
rzenie zaplecza edukacyjnego, (laborato-
rium), pozwalające zarówno na dokształ-
canie osób bezrobotnych w zakresie zie-
lonych umiejętności, obowiązków, jak i 
kształcenie w nowych zawodach. Plat-
forma edukacyjna umożliwiałaby szyb-
kie dostosowywanie się do potrzeb ryn-
ku i szeroką dystrybucję wiedzy i kwali-
fikacji (dotyczy produktu pośredniego 1)
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7. Nacisk położony na korzyści społecz-
ne ochrony środowiska może spowo-
dować polepszenie wizerunku osób 
pracujących w takich obszarach jak: 
utylizacja i sortowanie odpadów, re-
cycling, oczyszczanie ścieków itp.

8. Część osób pozostających bez pracy 
jest gotowa do uruchomienia własnej 
działalności gospodarczej.

Sugestia 4

W związku z ciągłym postępem i zmiana-
mi przepisów – zasadne jest ciągłe moni-
torowanie branż związanych z zieloną go-
spodarka – w szczególności: eko-budow-
nictwo, alternatywne źródła energii, prze-
twarzanie odpadów, oraz przepisów praw-
nych dot. ochrony środowiska, w celu sta-
łego aktualizowania posiadanej wiedzy na 
temat nowych zawodów i kompetencji. 
(dotyczy produktu pośredniego 1 podob-
nie jak w celu I – Sugestia 6)

Sugestia 5

W celu umożliwienia osobom bezrobot-
nym zdobycia doświadczenia w zakre-
sie zielonych obowiązków - wykorzystu-
jąc wysoko oceniane narzędzie promo-
cji zatrudnienia jakim jest staż, zasadne 
jest zaoferowanie pracodawcom staży-
stów przeszkolonych w zakresie zielo-
nych obowiązków przedsiębiorstw. (do-
tyczy produktu pośredniego 2 - podobnie 
jak w celu I – Sugestia 4)

Sugestia 6

Wobec gotowości niektórych bezrobot-
nych do prowadzenia własnej działalno-
ści gospodarczej oraz charakteru niektó-
rych zielonych zawodów, zasadne jest 
prowadzenie szkoleń przygotowujących 
do rozpoczęcia działalność gospodarczej 
(dot. niektórych zawodów) w ramach zie-
lonej gospodarki (dotyczy produktu po-
średniego 2). 
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Cel 3. Poznanie opinii na temat przygotowania absolwentów szkół do wykonywania za-
dań w ramach zielonej gospodarki oraz wskazanie obszarów, które wymagają intensy-
fikacji działań edukacyjnych.

Wnioski SUGESTIE
1. Istnieje niska świadomość, co 

do zagadnień z zakresu zie-
lonej gospodarki, zarówno 
wśród przedsiębiorców, jak i 
osób bezrobotnych, i pracow-
ników instytucji rynku pracy. 

2. Niska świadomość objawia się 
w szczególności brakiem po-
wiązania tradycyjnych zawo-
dów z ich wpływem na środo-
wisko. 

3. W wyniku tego placówki edu-
kacyjne i instytucje rynku pra-
cy nie znają faktycznych po-
trzeb rynku pracy w tym za-
kresie.

4. Pracodawcy sygnalizują brak 
praktycznych umiejętności u 
absolwentów placówek edu-
kacyjnych. 

5. Również bezrobotni oceniają, 
że podstawową barierą w po-
szukiwaniu pracy jest brak do-
świadczenia.

Sugestia 1

Szkoły zawodowe powinny zaangażować do-
radców zawodowych do uświadomienia powią-
zań tradycyjnych zawodów z zieloną gospo-
darką, jak również wykorzystywania technolo-
gii przyjaznych środowisku. Alternatywnie, za-
sadne jest wprowadzenie w szkołach zawodo-
wych, technikach i wyższych, bloku zajęć  po-
święconego zielonej gospodarce. W ten sposób 
budowana będzie świadomość powiązania za-
wodów (szczególnie tradycyjnych) i działalno-
ści większości  przedsiębiorstw z zieloną gospo-
darką (dotyczy produktu pośredniego 2).

Sugestia 2

W związku z postępem i ze skracaniem cyklu 
życia nowych technologii (w szczególności 
przyjaznych środowisku), praktyczna nauka no-
wych technologii i umiejętności powinna być 
prowadzona w ramach szkoleń i kursów, na 
bieżąco dostosowywanych do potrzeb przed-
siębiorstw. W ten sposób kształcenie może na-
dążać za potrzebami rynku (dotyczy produktu 
pośredniego 1).

Sugestia 3

Zasadne jest stworzenie spójnego, aktualizowane-
go wykazu zawodów/specjalności/kompetencji/
umiejętności, które można uzyskać w poszczegól-
nych placówkach edukacyjnych subregionu płoc-
kiego (dotyczy produktu pośredniego 2).
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6. Bezrobotni oceniają swoje 
przygotowanie do wykonywa-
nia zielonych zawodów jako 
niewystarczające, a wiedzę 
zdobytą w szkole, jako nie-
przydatną w zdobyciu zielo-
nego zawodu. 

7. Brak aktualnego wykazu pla-
cówek edukacyjnych wraz ze 
wskazaniem zawodów/spe-
cjalności/kompetencji/umie-
jętności, do których te placów-
ki przygotowują.

Sugestia 4

Stworzenie międzyinstytucjonalnej platformy 
współpracy – wymiany informacji – pomię-
dzy urzędami pracy, instytucjami szkolenio-
wymi, a przedsiębiorstwami, umożliwiającej 
szybkie zgłaszanie przez firmy zapotrzebowa-
nia na nowe kompetencje/umiejętności. Platfor-
ma może mieć formę portalu internetowego, cy-
klicznych spotkań, prezentacji dobrych praktyk, 
itp. (dotyczy produktu pośredniego 1).

Sugestia 5

Konieczna jest współpraca z przedsiębiorstwa-
mi z sektorów zielonej gospodarki – w szcze-
gólności produkcji ekologicznych (energoosz-
czędnych) materiałów budowlanych, ekobu-
downictwa, odnawialnych źródeł energii i prze-
twarzanie odpadów w celu wspólnego opraco-
wania programów szkoleniowych i współpra-
cy w szkoleniach (dotyczy produktu pośrednie-
go 1).

Sugestia 6

W celu ułatwienia rozpoczęcia pracy absolwen-
tom szkół, dla których jednym z podstawowych 
problemów jest brak doświadczenia, zasadne 
jest zwiększenie ilości zajęć praktycznych w 
trakcie nauki zawodu, zarówno w szkołach, jak 
i podczas kursów i szkoleń. Zajęcia praktyczne 
mogłyby być realizowane zarówno w przedsię-
biorstwach, jak i przy pomocy zaplecza eduka-
cyjnego, obejmującego laboratorium zawodo-
we, kształcącego w ramach zielonych lub uzie-
lenionych zawodów (dotyczy produktu pośred-
niego 1).



UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

„Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

83

9.  Załączniki

9.1.1.  Scenariusz indywidualnych wywiadów pogłębionych z doradcami 
zawodowymi w Urzędzie Pracy

Wprowadzenie (przedstawienie prowadzącego badanie, firmy badawczej oraz celu ba-
dania)

Reprezentuję firmę badawczą Doradztwo Personalne SET z siedzibą w Płocku, któ-
ra prowadzi badanie w ramach Projektu „Zielony potencjał subregionu płockie-
go szansą rozwoju rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. Badania te realizowane są wśród różnych podmiotów. Jednym z etapów 
badań jest poznanie opinii przedstawicieli WUP w zakresie zapotrzebowania, edu-
kacji i przygotowania pracowników do zawodów związanych z zieloną gospodar-
ką. Celem badania jest ocena sytuacji na rynku pracy, jak również identyfikacja metod  
i narzędzi wsparcia osób zainteresowanych zatrudnieniem w przedsiębiorstwach związa-
nych z zawodami dotyczącymi zielonej gospodarki oraz możliwości rozwijania umiejęt-
ności, wiedzy i kompetencji potencjalnych pracowników do potrzeb rynku pracy.

Nasze spotkanie będzie rejestrowane. Będzie to pomocne w opracowaniu końcowego 
raportu. Pragnę jednakże poinformować, że Państwa odpowiedzi mają charakter ano-
nimowy i poufny; w żadnym wypadku nie będą publikowane w jakiejkolwiek formie. 
Wywiad ten posłuży jedynie do formułowania ogólnych wniosków i zaleceń wynikają-
cych z realizowanego Projektu.

UWAGA: jeżeli będzie istniała taka potrzeba, prowadzący wywiad powinien przybliżyć 
rozmówcy istotę i kluczowe aspekty związane z specyfiką sektora zielonej gospodarki.

1. Trendy w sytuacji zawodowej na rynku pracy.
a) Jakie są Pana/i zdaniem, nowo pożądane przez pracodawców zawody?
b) Jakie zmiany obserwuje Pan/i w relacji osoby poszukującej pracę i poten-

cjalnego pracodawcy? Cz status osoby poszukującej pracę uległ zmianie na 
lepsze? Jeżeli tak, jak tę sytuację można wykorzystać? Jak na tym mogą sko-
rzystać osoby, które od dłuższego czasu nie mogą znaleźć pracy?

c) Jakie zmiany obserwuje Pan/i w zakresie wymagań pracodawców? Jakie 
kompetencje są już obowiązkowo oczekiwane przez pracodawców? Co 
może być obecnie atutem kandydata? 
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d) Jakie nowe sposoby poszukiwania pracy są coraz częstsze?
e) W jakich branżach można szukać nowych stanowisk pracy?
f) Jakie formy zatrudnienia są obecnie coraz bardziej popularne (spotykane, 

preferowane)? Jak Pani/Pan ocenia tę sytuację?
g) Jakie trendy widzi Pani/Pan w zakresie podaży i popytu ofert pracy w po-

szczególnych branżach. W których można zaobserwować szczególny 
wzrost ofert zatrudnienia?

2. Skuteczność form wsparcia dla zwiększenia zatrudnienia.
a) Które z form wsparcia dla bezrobotnych, przyczyniają się najbardziej do 

znalezienia pracy?
b) Jakie stosuje Pani/Pan aktywne formy pobudzania osób do znalezienia pra-

cy? Jak można ocenić ich skuteczność?
c) Jakie problemy związane z trudnościami z znalezieniem pracy zgłaszają 

Pani/Pana rozmówcy? W jaki sposób można im zaradzić?
d) Czy osoby korzystające z Pani/Pana usług stosują się do zaleceń i sugestii 

wspierających ich do aktywizacji zawodowej? Co można powiedzieć o sto-
sunku tych osób wobec doradców zawodowych?

e) Czy realizowane są różne programy wsparcia w zależności od wykształce-
nia, które jest obecnie najbardziej poszukiwane na rynku pracy?

3. Działania w zakresie wsparcia zawodów związanych z zieloną gospodarką.
a) Jakie można wskazać rodzaje zawodów związanych z zieloną gospodarką, 

działalnością proekologiczną, odpowiedzialną społecznie czy wspierającą 
środowisko naturalne? Czy istnieje zapotrzebowanie na tego typu zawody? 

b) Jaka jest Pani/Pana opinia na temat zielonych zawodów? Czy jest to wyraź-
ny trend na rynku pracy czy też należy je traktować jako konieczność lub 
chwilową modę wśród pracodawców? 

c) Czy oferujecie Państwo wsparcie dla osób poszukujących pracy w wyżej 
wymienionych zawodach? Jeżeli tak, to jakie są to formy wsparcia? Jeżeli 
nie, czy zamierzacie Państwo w przyszłości świadczyć usługi doradcze w 
tym zakresie?

d) Jakie kompetencje, wiedzę czy umiejętności powinien posiadać pracownik 
w zawodach związanych z zieloną gospodarką?

e) Czy monitoruje Pani/Pan potrzeby kadrowe przedsiębiorstw z lokalnego 
rynku pracy?

f) Jakie czynniki według Pani/Pana wpływają na rozwój przedsiębiorstw na-
leżących do sektora zielonej gospodarki (wpierających ochronę środowiska 
naturalnego)?

g) Co mogłoby zwiększyć stopień zainteresowania firm działaniami proekolo-
gicznymi i rozwiązaniami wspierającymi środowisko naturalne?
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4. Opinia na temat przygotowania kandydatów do pracy w zielonych zawodach.
a) Czy w Pani/Pana opinii będzie rosło zapotrzebowanie na wiedzę i umiejęt-

ności z obszaru zielonej gospodarki, działań wspierających środowisko na-
turalne?

b) W jaki sposób można zachęcić kandydatów do wybierania szkół i kierun-
ków związanych z zieloną gospodarką?

c) Czy absolwenci szkół są przygotowani do podjęcia pracy w omawianym 
obszarze?

d) Czy można spodziewać się wzrostu popytu na specjalistów z obszaru zielo-
nej gospodarki w ciągu najbliższych lat?

e) Czy jednostki edukacyjne związane z zieloną gospodarką powinny zinten-
syfikować ofertę edukacyjną? Jeżeli tak, to w jakich obszarach?

f) Czy konieczne są zmiany w programach edukacyjnych (kierunkach, specjal-
nościach) w placówkach zawodowych?

g) W jaki sposób można zwiększyć świadomość społeczności lokalnej w za-
kresie działań wspierających środowisko naturalne i popierające założenia 
zielonej gospodarki?

Dziękuję serdecznie za poświęcony czas i rozmowę.
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9.1.2  Scenariusz indywidualnych wywiadów pogłębionych z 
przedstawicielami kadry zarządzającej przedsiębiorstw z tzw. zielonych 
sektorów gospodarki

Wprowadzenie (przedstawienie prowadzącego badanie, firmy badawczej oraz celu ba-
dania)

Reprezentuję firmę badawczą Doradztwo Personalne SET z siedzibą w Płocku, która 
prowadzi badanie w ramach Projektu „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą 
rozwoju rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ce-
lem badania jest identyfikacja i analiza przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania na 
zawody (specjalistów) z zakresu tzw. zielonej gospodarki oraz możliwości stworzenia 
stanowisk pracy z tym związanych. Państwa opinia na ten temat będzie miała kluczo-
we znaczenie w stworzeniu raportu na temat zasadności kształtowania i edukacji po-
tencjalnych pracowników w obszarze działalności proekologicznej, stosowania tech-
nologii wspierających środowisko naturalne, a zatem w zakresie obszarów tzw. zielo-
nej gospodarki.

Nasze spotkanie będzie rejestrowane. Będzie to pomocne w opracowaniu końcowego 
raportu. Pragnę jednakże poinformować, że Państwa odpowiedzi mają charakter ano-
nimowy i poufny; w żadnym wypadku nie będą publikowane w jakiejkolwiek formie. 
Wywiad ten posłuży jedynie do formułowania ogólnych wniosków i zaleceń wynikają-
cych z realizowanego Projektu.

UWAGA: jeżeli będzie istniała taka potrzeba, prowadzący wywiad powinien przybliżyć 
rozmówcy istotę i kluczowe aspekty związane z specyfiką sektora zielonej gospodarki.

1. Identyfikacja uwarunkowań rozwoju firm funkcjonujących w obszarach sprzy-
jających środowisku naturalnemu.
a) Jakie czynniki sprzyjają rozwojowi firm z sektora zielonej gospodarki (w za-

kresie specyfiki omawianego sektora, konkurencji, polityki Państwa, świa-
domości społecznej)?

b) Jakie czynniki stanowią barierę rozwoju firm wykorzystujących nowocze-
sne technologie wspierające środowisko naturalne (z zakresu wyżej wymie-
nionych obszarów)?

c) Jakie aspekty otoczenia firmy mogą być sprzyjające w rozwoju tego typu 
przedsiębiorstw i całego sektora?
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d) Jakie czynniki spowodowałyby zwiększenie zapotrzebowania firm na two-
rzenie nowych miejsc pracy związanych z działalnością proekologiczną?

e) Jakie wskazałaby Pani/wskazałby Pan kluczowe czynniki sukcesu przedsię-
biorstw w sektorze zielonej gospodarki?

f) Jakie można wskazać źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 
przyjaznych środowisku naturalnemu względem firm z branż, które nie są 
związane z ochroną środowiska naturalnego?

2. Charakterystyka zawodów związanych z proekologiczną działalnością przed-
siębiorstwa.
a) Jakie można wskazać przykłady zawodów dla firm przyjaznych środowisku 

naturalnemu, które wspierają ochronę środowiska i zieloną gospodarkę?
b) Czy w Pani/Pana przedsiębiorstwie zatrudnieni są pracownicy na stanowi-

skach związanych z proekologiczną działalnością firmy?

Jeżeli tak:

- proszę podać nazwę stanowiska  
i krótki opis realizowanych obowiązków,

- ile osób jest zatrudnionych w tym cha-
rakterze i od kiedy są one zatrudnione?

- jakie czynniki determinowały stworze-
nie takich stanowisk?

- jakie kwalifikacje (wykształcenie, staż 
pracy, doświadczenie i inne) posiada-
ją pracownicy na tych stanowiskach 
pracy?

- w jakiej formie zatrudnieni są ci pra-
cownicy (umowa o pracę, umowa zlece-
nia czy inne)?

Jeżeli nie:

-  czy uważa Pani/Pan, że tego typu sta-
nowiska pracy są potrzebne w firmie?

- Jakie kwalifikacje powinien posiadać taki 
pracownik?

- Jakie czynniki spowodowały, że nie za-
trudniacie osób na tego typu stanowi-
skach pracy?

- Czy zamierza Pani/Pan stworzyć  
w strukturze organizacyjnej stanowisko 
(lub większą ich liczbę) związane z pro-
ekologiczną działalnością firmy? Jeżeli 
tak, ile osób będzie zatrudnionych i na 
jakich stanowiskach?

Przejść do dalszych pytań Przejść do pytania 4

c) Proszę określić czy zmienił się stan zatrudnienia w zakresie stanowisk zwią-
zanych z proekologiczną działalnością w Pani/Pana firmie od 2010 roku?

d) Jakie działania realizuje Pani/Pana firma w zakresie zawodów związanych z 
działalnością proekologiczną?

e) Jakie korzyści przynosi firmie realizowana działalność w omawianym ob-
szarze?

f) Czy w Pani/Pana ocenie działalność ta przynosi korzyści społeczności lokal-
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nej/regionowi/krajowi/? Jeżeli tak, proszę wskazać jakie?

3. Charakterystyka procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowiska związa-
ne z zieloną gospodarką.
a) Jakie wymagania stawiane są kandydatom do pracy na stanowiskach zwią-

zanych z działalnością proekologiczną Pani/Pana firmy (wykształcenie, do-
świadczenie, wiek, mobilność, praca w zespole, kreatywność, inne)?

b) W jaki sposób przebiega rekrutacja pracowników w Pani/Pana firmie (ogło-
szenia prasowe/radiowe, Urząd Pracy, Agencje doradcze, rekrutacja we-
wnętrzna, wcześniej złożone aplikacje, inne)?

c) Czy w procesie rekrutacji lub selekcji pracowników pojawiają się problemy 
związane z kandydatami (brak kwalifikacji, doświadczenia, wiedzy, zbyt 
duże oczekiwania finansowe, inne)?

d) Czy Pani/Pana firma organizuje szkolenia dla pracowników zielonych 
miejsc pracy? Proszę uzasadnić odpowiedź.

e) Czy planuje Pani/Pan zatrudnienie nowych osób na stanowiskach związa-
nych z wsparciem środowiska naturalnego w ciągu najbliższych 2 lat? Jeże-
li nie, proszę powiedzieć dlaczego?

4. Ocena przygotowania zawodowego pracowników związanych z sektorem zie-
lonej gospodarki.
a) Czy na rynku pracy istnieje wystarczająca liczba specjalistów sektora zielo-

nej gospodarki?
b) Jakie jest zapotrzebowanie na pracowników posiadających wykształcenie i 

przygotowanie zawodowe w obszarach związanych z technologiami przy-
jaznymi środowisku naturalnemu?

c) Czy absolwenci szkół są przygotowani do podjęcia pracy w omawianym 
obszarze?

d) Czy wiedza absolwentów jest równie cenna i ważna dla Pani/Pana firmy jak 
doświadczenie czy jest inaczej?

e) Czy można spodziewać się wzrostu popytu na specjalistów z obszaru zielo-
nej gospodarki w ciągu najbliższych lat?

f) Czy jednostki edukacyjne związane z zieloną gospodarką powinny zinten-
syfikować ofertę edukacyjną? Jeżeli tak, to w jakich obszarach?

g) Jakie są Pani/Pana oczekiwania względem placówek edukacyjnych związa-
nych z zieloną gospodarką?

Dziękuję serdecznie za poświęcony czas i rozmowę.
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9.1.3.  Scenariusz indywidualnych wywiadów pogłębionych z 
przedstawicielami władz placówek edukacyjnych związanych z tzw. 
zielonymi sektorami gospodarki

Wprowadzenie (przedstawienie prowadzącego badanie, firmy badawczej oraz celu ba-
dania)

Reprezentuję firmę badawczą Doradztwo Personalne SET z siedzibą w Płocku, która 
prowadzi badanie w ramach Projektu „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą 
rozwoju rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Bada-
nia te realizowane są wśród różnych podmiotów. Jednym z etapów badań jest pozna-
nie opinii przedstawicieli placówek edukacji zawodowej związanych z zieloną gospo-
darką. Celem badania jest identyfikacja oferty edukacyjnej w analizowanym obszarze 
oraz poznanie opinii na temat możliwości dostosowania oferty edukacyjnej (związanej 
z zawodami dotyczącymi zielonej gospodarki) do potrzeb rynku pracy. Państwa opinia 
na ten temat będzie miała kluczowe znaczenie w stworzeniu raportu na temat zakresu 
edukacji potencjalnych pracowników i powiązania programów kształcenia w obszarze 
działalności proekologicznej, a zatem w zakresie obszarów tzw. zielonej gospodarki z 
wymaganiami pracodawców.

Nasze spotkanie będzie rejestrowane. Będzie to pomocne w opracowaniu końcowego 
raportu. Pragnę jednakże poinformować, że Państwa odpowiedzi mają charakter ano-
nimowy i poufny; w żadnym wypadku nie będą publikowane w jakiejkolwiek formie. 
Wywiad ten posłuży jedynie do formułowania ogólnych wniosków i zaleceń wynikają-
cych z realizowanego Projektu.

UWAGA: jeżeli będzie istniała taka potrzeba, prowadzący wywiad powinien przybli-
żyć rozmówcy istotę i kluczowe aspekty związane z specyfiką sektora zielonej gospo-
darki.

1. Identyfikacja zakresu oferty edukacyjnej związanej z zieloną gospodarką.
a) Proszę wymienić przedmioty w ramach których poruszane są zagadnienia 

z zakresu ochrony środowiska, technologii proekologicznych czy działań 
wspierających środowisko naturalne?

b) Jakie kierunki oferty edukacyjnej Pani/Pana placówki cieszą się największa 
popularnością wśród uczniów?
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c) Czy w Pani/Pana placówce odbywa się kształcenie na kierunkach związa-
nych z zieloną gospodarką, a takich które przygotowują do zwodów zwią-
zanych z działaniami proekologicznymi i wspierającymi rozwiązania przy-
jazne środowisku naturalnemu? Jeżeli tak, jakie są to kierunki i od kiedy są 
one w ofercie?

d) Jak długo trwa edukacja na takich kierunkach i jakie są realizowane w ich 
trakcie specjalności?

e) Jeżeli nie, proszę powiedzieć dlaczego tego typu kierunki nie znalazły się w 
ofercie edukacyjnej Pani/Pana placówki? (przejść do pytania 2)

f) Czy kierunki związane z zieloną gospodarką cieszą się zainteresowaniem 
kandydatów do szkoły?

g) W jakim stopniu zmieniała się liczba uczniów na kierunkach związanych z 
ochroną środowiska w przeciągu ostatnich 2 lat?

h) Jakie czynniki w Pani/Pana opinii to spowodowały?
i) Jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskują uczniowie w 

trakcie edukacji na tego typu kierunkach w Pani/Pana placówce?
j) Czy w ramach kształcenia na kierunkach związanych z zieloną gospodarką 

realizowane są także praktyki zawodowe? Jeżeli tak, ile one trwają? Jeżeli 
nie, dlaczego? Czy planuje się wprowadzenie do programu  praktyk zawo-
dowych?

k) W jakich zawodach mogą znaleźć zatrudnienie absolwenci Pani/Pana pla-
cówki po ukończeniu typu kierunku?

2. Identyfikacja oczekiwań lokalnego rynku pracy pod kątem zawodów związa-
nych z zielona gospodarką.
a) Czy w Pani/Pana opinii istnieje na rynku pracy zapotrzebowanie na zawody 

związane z efektywnym wykorzystywaniem zasobów naturalnych i ochro-
ną środowiska naturalnego?

b) W jakim zakresie oferta edukacyjna Pani/Pana placówki dostosowana jest 
do wymagań i oczekiwań pracodawców?

c) W jaki sposób pozyskuje Pani/Pan informacje na ten temat (Urząd Pracy, 
opinie przedsiębiorców, Internet, badania rynku pracy, opnie ekspertów, 
inne)?

d) Czy monitoruje Pani/Pan potrzeby kadrowe przedsiębiorstw z lokalnego 
rynku pracy?

e) Jakie czynniki według Pani/Pana wpływają na rozwój przedsiębiorstw na-
leżących do sektora zielonej gospodarki (wpierających ochronę środowiska 
naturalnego)?

f) Co mogłoby zwiększyć stopień zainteresowania firm działaniami proekolo-
gicznymi i rozwiązaniami wspierającymi środowisko naturalne?
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3. Ocena kadry dydaktycznej placówki w zakresie kompetencji związanych z go-
spodarką przyjazną środowisku naturalnemu.
a) Czy w szkole zatrudniona jest kadra dydaktyczna przygotowana do pro-

wadzenia zajęć dotyczących zielonej gospodarki? Jeżeli tak, proszę powie-
dzieć ile jest takich osób i od kiedy osoby te są zatrudnione? 

b) Jeżeli nie, czy planowane jest zatrudnienie takich pracowników i w jakiej 
liczbie?

c) Czy w Pani/Pana placówce zatrudnieni są specjaliści-nauczyciele z zakresu 
gospodarki wpierającej środowisko naturalne? Jeżeli tak, to ilu ich jest w ja-
kiej formie są oni zatrudnieni?

d) Czy nauczyciele Pani/Pana placówki podnoszą kwalifikacje i wiedzę z za-
kresu zielonej gospodarki i w jakiej formie?

e) Jak często przeprowadzana jest ocena nauczycieli i czy oceniana jest od-
dzielnie wiedza i przygotowanie do prowadzenia zajęć w omawianym ob-
szarze?.

4. Czynniki sprzyjające rozwojowi wiedzy z zakresu zielonej gospodarki.
a) Czy w Pani/Pana opinii będzie rosło zapotrzebowanie na wiedzę i umiejęt-

ności z obszaru zielonej gospodarki, działań wspierających środowisko na-
turalne?

b) W jaki sposób można zachęcić kandydatów do wybierania szkół i kierun-
ków związanych z zieloną gospodarką?

c) Czy absolwenci szkół są przygotowani do podjęcia pracy w omawianym 
obszarze?

d) Czy można spodziewać się wzrostu popytu na specjalistów z obszaru zielo-
nej gospodarki w ciągu najbliższych lat?

e) Czy jednostki edukacyjne związane z zieloną gospodarką powinny zinten-
syfikować ofertę edukacyjną? Jeżeli tak, to w jakich obszarach?

f) Jakie są Pani/Pana oczekiwania względem przedsiębiorców prowadzących 
działalność w obszarach przyjaznych środowisku naturalnemu?

g) Czy i jakie są Pani/Pana propozycje zmian w programach edukacyjnych 
(kierunkach, specjalnościach) w placówkach zawodowych?

h) W jaki sposób można zwiększyć świadomość społeczności lokalnej w za-
kresie działań wspierających środowisko naturalne i popierające założenia 
zielonej gospodarki?

Dziękuję serdecznie za poświęcony czas i rozmowę.
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9.1.4 Scenariusz indywidualnych wywiadów pogłębionych  
z pracownikami Urzędu Pracy 

 

Wprowadzenie  

Reprezentuję firmę badawczą Doradztwo Personalne SET z siedzibą w Płocku, która 
prowadzi badanie w ramach Projektu „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą 
rozwoju rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Bada-
nia te realizowane są wśród różnych podmiotów. Jednym z etapów badań jest pozna-
nie opinii przedstawicieli Urzędu Pracy w zakresie zapotrzebowania, edukacji i przygo-
towania pracowników do zawodów związanych z zieloną gospodarką. Celem badania 
jest ocena sytuacji na rynku pracy, jak również identyfikacja metod i narzędzi wsparcia 
osób zainteresowanych zatrudnieniem w przedsiębiorstwach związanych z zawodami 
dotyczącymi zielonej gospodarki oraz możliwości rozwijania umiejętności, wiedzy i 
kompetencji potencjalnych pracowników do potrzeb rynku pracy. 

Nasze spotkanie będzie rejestrowane. Będzie to pomocne w opracowaniu końcowego 
raportu. Pragnę jednakże poinformować, że Państwa odpowiedzi mają charakter ano-
nimowy i poufny; w żadnym wypadku nie będą publikowane w jakiejkolwiek formie. 
Wywiad ten posłuży jedynie do formułowania ogólnych wniosków i zaleceń wynikają-
cych z realizowanego Projektu. 

1. Proszę przedstawić ogólną charakterystyka rozwoju społeczno-gospodarcze-
go subregionu płockiego 
a)  Ludność 
b)  Produkt krajowy brutto 
c)  Pracujący w gospodarce 
d)  Nakłady na środki trwałe 
e)  Struktura wieku ludności 
f)  Bezrobocie ogółem 
g)  Bezrobocie w grupie wiekowej 15-24 lata 

2.   Proszę ocenić rynek pracy w subregionie płockim 
a)  Jak P. ocenia sytuację na regionalnym rynku pracy? Jakie trendy dostrzegal-

ne są na rynku? Jakie branże są dominujące?  
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MODERATOR MOŻE DOPYTAĆ O: 
b). Głównych pracodawców – sektor, branże?  
c).  Jakie branże, sektory najszybciej się rozwijają?  
d).  Co Pana(i) zdaniem determinuje rozwój tych branż?  
 1. niskie koszty rozpoczęcia, 
 2. wsparcie ze strony samorządu,  
 3. pomoc unijna,  
 4. rynek zbytu,  
 5. działalność niszowa,  
 6. innowacyjność, jaka?  
 7. inne). 

3.  Rynek pracy pod kątem zielonej gospodarki   

Definicje pomocne przy klasyfikacji branż i zawodów:  

zielona gospodarka – działania, które uwzględniają zasady zrównoważonego rozwoju,   
wykorzystują lokalne zasoby oraz są przyjazne środowisku naturalnemu;  

zielone miejsca pracy – miejsca pracy, które uwzględniają zasady zrównoważonego 
rozwoju – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyja-
znej środowisku i bardziej konkurencyjnej 

a)  Jakie są Pana/i zdaniem, nowo pożądane przez pracodawców zawody? 
b)  Które z wymienionych branż stosują rozwiązania przyjazne środowisku?  
c)  Jak Państwo oceniają zdolność przedsiębiorców do wprowadzenia innowacji 

i nowych technologii, szczególnie w zakresie zrównoważonego rozwoju? 

4.  Uwarunkowania sprzyjające rozwojowi zielonej gospodarki 
a)   Jakie czynniki sprzyjają rozwojowi zielonej gospodarki? 

MODERATOR MOŻE DOPYTAĆ O: 
b)  W jakim stopniu położenie w subregionie płockim wpływa na rozwój zielo-

nego sektora?  
c)  W jakim stopniu świadomość ekologiczna wpływa na rozwój zielonego 

sektora?  
d)  W jakim stopniu regulacje prawne wpływają na rozwój zielonego sektora? 
e)  W jakim stopniu polityka samorządowa wpływa na rozwój zielonego sektora? 
f)  W jakim stopniu sytuacja gospodarcza wpływa na rozwój zielonego sektora?  
g)  W jaki stopniu sytuacja na rynku pracy (dostępność do zasobów pracy) 

wpływa na rozwój zielonego sektora)? 
h)  W jakim stopniu poziom innowacyjności/ dostępność do innowacji wpływa 

na rozwój zielonego sektora?  
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5.  Jakie czynniki hamują rozwój zielonego sektora w subregionie? 

6.  Czy Państwa zdaniem na rynku dostępni są potencjalni pracownicy gotowi 
podjąć pracę w zielonych miejscach pracy? W jakich zawodach?  

7.  Proszę wymienić wszystkie branże w subregionie płockim, które zaliczyć P. 
może do zielonej gospodarki. 

8.  Proszę o wybór trzech (pięciu) branż, które zaliczyć można do zielonej gospo-
darki (w strukturze których znaczącą pozycje znajdują zielone miejsca pracy) 
i ocenę ich.      

  

Proszę dokonać oceny wpływu poszczególnych „obszarów” na rozwój „zielonej gospo-
darki” zgodnie z wyszczególnionymi obszarami tematycznymi wg branż. Ocena powin-
na zostać dokonana w dwóch perspektywach:  

stan obecny• – ocena aktualnej sytuacji branży, 

przyszłość• – przewidywane w okresie najbliższych 3 lat znaczenie podanych obsza-
rów tematycznych podlegających ocenie. 

 

Poszczególne obszary tematyczne wymienione w tabeli proszę ocenić zgodnie z po-
niższą skalą: 

0 – nie ma, żaden/e/y/a 
1 – bardzo mały/a/e, bardzo słaby/a/e 
2 – średni/a/e 
3 – duży/a/e, bardzo dobry/a/e 
4 – trudno powiedzieć 

Arkusz oceny dla branży……………………………………………………………………………

 Stan obecny Przyszłość 

Jakie znaczenie ma branża dla rozwoju regionu?   

Jakie znaczenie ma branża dla regionalnego rynku pracy? (skala za-
trudnienia) 

  

Jakie znaczenie ma branza w tworzeniu zielonych miejsc pracy w 
subregionie płockim? 

  

Jakie znaczenie ma branża w tworzeniu PKB?   

Jaki poziom eksportu osiąga branża?   
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Jaki poziom importu osiąga?   

Czy branża ma negatywny wpływ na środowisko naturalne?   

Czy branża ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi?   

Czy branża ma dostep do technologii ekologicznych? Jakich?   

Jakie koszty związane z ochroną środowiska  w danej branży pono-
szą przedsiębiorstwa? (kary za zanieczyszczenie, koszty moderniza-
cji, wysokie koszty innowacji) 

  

Jakie korzyści związane z ochroną środowiska  w danej branży uzy-
skują przedsiębiorstwa? (możliwość dofinansowania, ulgi, szkole-
nia) 

  

Jaką branża ma możliwość uzyskania wsparcia finansowego? UE? 
Państwo? Inne jakie? 

  

Czy branża jest innowacyjna technologicznie?   

Czy branża wykorzystuje osiągnięcia naukowo-badawcze?   

Jaka jest dostępność do specjalistów na rynku pracy?   

Jakie branża ma możliwości wdrażania rozwiązań ekologicznych?   

Jaka jest dostępność do wiedzy w zakresie rozwiązań ekologicz-
nych? 

  

9.  Proszę wskazać największych pracodawców, najczęściej poszukiwane zawo-
dy w ramach każdej z wymienionych  branż. 

10.  Proszę wskazać nowe zawody, które będą najczęściej poszukiwane  w ramach 
każdej z wymienionych  trzech branż. 

11.  Czy jest jeszcze coś o czym chciał(a)by P. powiedzieć w kontekście miejsc pra-
cy w ramach „zielonej gospodarki” 

 

 

Dziękuję serdecznie za poświęcony czas i rozmowę 
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9.2.1.  Scenariusz FGI z osobami bezrobotnymi

WPROWADZENIE

i.  Przedstawienie moderatora, przedstawienie firmy badawczej. 

Witam,

Nazywam się IMIĘ I NAZWISKO MODERATORA i pracuję w firmie Doradztwo Perso-
nalne SET, która prowadzi badanie w ramach projektu „Zielony potencjał subregionu 
płockiego szansą rozwoju rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa 
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziała-
nie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Zaprosiliśmy dziś WAS do dyskusji na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie płoc-
kim, ponieważ chcemy poznać Wasze doświadczenia w poszukiwaniu pracy, opinie 
na temat możliwości zdobycia pracy, a także  oczekiwania odnośnie wsparcia ze stro-
ny instytucji działających w powiecie.Nasze dzisiejsze spotkanie potrwa ok. 90 minut. 
Chciałabym Was w tym miejscu poprosić o swobodne wyrażanie swoich opinii, ponie-
waż każda będziedla nas bardzo cenna. Jak zostaliście  poinformowani, przebieg wy-
wiadu będzie rejestrowany, przy czym rejestracja posłuży nam jedynie do analizy od-
powiedzi i sporządzenia raportu z badania. Przy opracowaniu wyników zachowana zo-
stanie zasada anonimowości uczestników. Nagranie niebędzie rozpowszechniane, ani 
publikowane. Czy możemy zaczynać?

*MODERATOR UPEWNIA SIĘ, ŻE WSZYSCY UCZESTNICY WYRAZILI 
ZGODĘ NA REJESTRACJĘ WYWIADU I ROZPOCZYNA JEGO REALIZA-
CJĘ.
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II.  Przedstawienie się respondentów (imię, miejsce zamieszkania, w tym również 
wykształcenie, kursy, kwalifikacje, ostatnie doświadczenie zawodowe).

CZEŚĆ ZASADNICZA BADANIA

Moderator wyjaśnia uczestnikom badania podstawowe pojęcia związane z zieloną go-
spodarką.

1.  Identyfikacja zawodów związanych z zieloną gospodarką czyli z proekolo-
giczną działalno ścią przedsiębiorstw
a)  Proszę podać przykłady zawodów typowych dla zielonej gospodarki, czyli 

dla firm przyja znych środowisku? Związanych z ochroną środowiska?
b)  Proszę podzielić zawody, których nazwy otrzymaliście na karteczkach, na 

dwie grupy: związane z zieloną gospodarką i nie związane z nią. Odpo-
wiedź uzasadnić.

c)  Proszę dokonać wyboru 3 spośród wymienionych w poprzednim zadaniu 
zawodów, które są według was atrakcyjne. Dokonajcie rankingu. Jakie kom-
petencje, kwalifikacje są potrzebne, by je wykonywać. Które z nich posiada-
cie?

d)  Czy spotkaliście się z nowymi zawodami, o których wcześniej nie słyszeli-
ście  - w firmie lokalnej, za granicą, w TV?

 Co to były za zawody? czy były związane z zieloną gospodarką?  Jakie były 
wymagane kwalifikacje, aby taki zawód wykonywać?

2.  Opinie osób bezrobotnych dotyczące przyszłej pracy, warunków pracy, wła-
ściwego przygotowania i innych wymagań stawianych kandydatom.
a)  Jak w Waszym przypadku wygląda proces poszukiwania pracy?
b)  Na ilu rozmowach kwalifikacyjnych byliście w ciągu ostatniego roku/pół roku?
c)  Jakie macie wymagania dotyczące wynagrodzenia?
d)  Proszę opisać idealną prace (warunki), idealnego pracodawcę.
e)  Jak uważacie - na ile Pracodawcy oceniają ważność wymienionych cech w 

procesie zatrudnienia pracowników „Zielonych zawodów”? 
 
 • Posiadane wykształcenie
 • Posiadane kwalifikacje / ukończone kursy
 • Posiadane doświadczenie
 • Staż pracy w zawodzie
 • Znajomość języków obcych
 • Oczekiwania płacowe 
 • Oczekiwania pozapłacowe
 • Dostępność zasobów ludzkich na lokalnym rynku pracy
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f) Jak uważacie – czy pracownicy z lokalnego rynku są bardziej atrakcyjni dla 
pracodawców niż z dalszych terenów? 

Odpowiedź proszę uzasadnić. 
g) Czy uczestniczyliście w szkoleniach/kursach z zakresu „zielonej gospodar-

ki/ochrony środowiska. Jakie to były kursy? Proszę ocenić ich użyteczność
h) Czy w Waszym zawodzie łatwo jest znaleźć pracę?
 Jeżeli nie – w jakich zawodach jest łatwiej i co o tym decyduje?
i) Na ilu rozmowach kwalifikacyjnych byliście w ciągu ostatniego roku/pół 

roku?
j) Z jakich źródeł korzystacie Państwo szukając ofert pracy?
 Jakie metody poszukiwania pracy są najbardziej skuteczne? A jakie metody 

są najmniej skuteczne?
k) Z których form wsparcia Urzędów Pracy korzystaliście do tej pory? który był 

najbardziej skuteczny/przydatny  i dlaczego?
l) Czy spotkaliście się z ofertą pracy na stanowiskach związanych z zieloną 

gospodarką lub z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, technolo-
gii ekologicznych itp.? 

 Co to była za oferta/wymagania?  Czy aplikowaliście o tę pracę? Czy Wasi 
znajomi mieli takie doświadczenia?

m) Jakie macie wymagania dotyczące wynagrodzenia?
n) Jak bardzo jesteście  w stanie poświęcić się dla pracy?
 Czy są Państwo skłonni dojeżdżać do pracy poza miejscem zamieszkania? 

Jeśli tak, to jak daleko?
 Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad zmianę miejsca zamieszkania ze 

względu na pracę?
 Jeśli tak, to proszę nam powiedzieć o swoich doświadczeniach.
 Jeśli nie, to dlaczego?
o) Czy rozważaliście kiedykolwiek założenie własnej działalności gospodar-

czej?
 Czy pomysłem na rozpoczęcie działalności może być jakiś z zawód  z „zie-

lonej gospodarki”? Jeżeli nie, to co stoi na przeszkodzie? Jakie są Wasze  do-
świadczenia w tym zakresie? Czego się  obawiacie?
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9.2.2.  Scenariusz FGI z przedstawicielami przedsiębiorstw i instytucji

WPROWADZENIE

I.  Przedstawienie moderatora, przedstawienie firmy badawczej. 

Witam,

Nazywam się IMIĘ I NAZWISKO MODERATORA i pracuję w firmie Doradztwo Per-
sonalne SET, która prowadzi badanie w ramach projektu „Zielony potencjał subregio-
nu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Popra-
wa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Pod-
działanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym ryn-
ku pracy.

Zaprosiliśmy dziś Państwa do dyskusji na temat zielonej gospodarki, a dokładniej sytu-
acji na rynku pracy w subregionie płockim. Celem badania jest identyfikacja i analiza 
przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania na zawody (specjalistów) z zakresu tzw. 
zielonej gospodarki oraz możliwości stworzenia stanowisk pracy z tym związanych. 
Państwa opinia na ten temat będzie miała kluczowe znaczenie w stworzeniu raportu 
na temat zasadności kształtowania i edukacji potencjalnych pracowników w obszarze 
działalności proekologicznej, stosowania technologii wspierających środowisko natu-
ralne, a zatem w zakresie obszarów tzw. zielonej gospodarki.

Nasze dzisiejsze spotkanie potrwa ok. 2 godzin. Chciałabym Państwa w tym miejscu 
poprosić o swobodne wyrażanie swoich opinii, ponieważ każda będzie dla nas bardzo 
cenna. Jak Państwo zauważyliście, przebieg wywiadu będzie rejestrowany, przy czym 
rejestracja posłuży nam jedynie do analizy odpowiedzi i sporządzenia raportu z bada-
nia. Przy opracowaniu wyników zachowana zostanie zasada anonimowości uczestni-
ków. Nagranie nie będzie rozpowszechniane, ani publikowane. Czy możemy zaczy-
nać?
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*MODERATOR UPEWNIA SIĘ, ŻE WSZYSCY UCZESTNICY WYRAZILI 
ZGODĘ NA REJESTRACJĘ WYWIADU I ROZPOCZYNA JEGO REALIZA-
CJĘ

II. Przedstawienie się respondentów  Czas - 10 minut

1. Proszę teraz Państwa o przedstawienie się i powiedzenie kilku słów o sobie.
 Stanowisko – jeśli Państwo chcecie, firma , którą reprezentujecie. Proszę opo-

wiedzieć nam o działalności Państwa instytucji. Proszę również przedstawić 
działalność w kontekście zielonej gospodarki, ile osób zatrudnia firma, w tym 
ile zielonych miejsc pracy. Proszę wymienić stanowiska w ramach zielonych 
miejsc pracy – Moderator rozdaje formularze z tabelą.

2. Proszę określić jak zmienił się stan zatrudnienia w latach 2009 – 2012? 
3.  Proszę określić czy zmienił się stan zatrudnienia w zakresie zawodów związa-

nych z zieloną gospodarką w latach 2009 – 2012? W jaki sposób?
4. Czy planuje Pan(i) zatrudnić kolejną osobę(y) w ciągu najbliższego roku?
 Jeśli tak. Na jakim stanowisku? Jakie obowiązki miałaby wykonywać ta osoba? 

Jakie powinna mieć kwalifikacje i umiejętności?
 Jeśli nie. Dlaczego? 
 Załóżmy, że dysponujemy hipotetycznym budżetem. Kogo by Pan(i) zatrudni-

ł(a)? Na jakie stanowisko? Jakie obowiązki miałaby wykonywać ta osoba? Jakie 
powinna mieć kwalifikacje i umiejętności? 

5. Ile osób w ramach zielonych miejsc pracy zatrudnia Państwa firma? Na jakich 
stanowiskach?

6. Pracowników o jakich kwalifikacjach/wykształceniu   oraz kompetencjach za-
trudnia Pana/i firma w ramach tzw. zielonych miejsc pracy.

7. Proszę wskazać nowe zawody, które pojawiły się w ostatnim czasie lub uważa-
cie, ze pojawią się w ciągu najbliższego roku, dwóch w ramach zielonej gospo-
darki? Może czytaliście w prasie, słyszeliście w telewizji o nowych zawodach?

8. Prosimy o odniesienie się do postawionej tezy. Zachęcamy do dyskutowania 
między sobą.
•  Teza 1. Przedsiębiorca, mając do wyboru pracowników o podobnych 

umiejętnościach podstawowych (magazynier, księgowa, handlowiec) wy-
bierze tego, który ma dodatkowo kwalifikacje z zakresu ochrony środowi-
ska.

9. Proszę wskazać zawody, których kompetencję, wiedzę należy rozszerzyć o zie-
lone kwalifikacje, umiejętności



UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

„Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

105

II.  Identyfikacja uwarunkowań rozwoju firm  funkcjonujących w obszarach 
sprzyjających środowisku naturalnemu

1. Co miało wpływ na kierunek działania Waszej firmy? Dlaczego wybrali Pań-
stwo zieloną gospodarkę?

2. Jakie czynniki sprzyjają rozwojowi firm w subregionie płockim w ramach zielo-
nej gospodarki?

 Czynniki związane ze specyfiką branży, specyficzną sytuacją firm w subregio-
nie, relacjami z innymi organizacjami, świadomości społecznej).

3.  Czy łatwo jest prowadzić firmę w ramach zielonego sektora? Jakie bariery, ogra-
niczenia, problemy, napotykają osoby prowadzące tego typu działalność?

4.  Jakie działania ułatwiłyby/umożliwiłyby rozwój przedsiębiorstw w omawianym 
obszarze i pojawienie się nowych miejsc pracy?

5.  Skąd czerpiecie Państwo wiedzę, umiejętności, kompetencje na tematy związa-
ne z zieloną gospodarką? Skąd dowiadujecie się o szkoleniach np. finansowa-
nych przez UE oraz innych, konferencjach, seminariach?

6.  Jakie czynniki mogą sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy w branżach nie 
związanych z ochroną środowiska/ w firmach, które w swojej działalności nie 
wykorzystują technologii przyjaznych środowisku?

7.  Z badań ilościowych wyszło, że barierą w rozwoju zielonej gospodarki jest 
brak świadomości społecznej przedsiębiorców, że właściwie każdy przedsię-
biorca oddziaływuje na środowisko. W jaki sposób można uświadomić przed-
siębiorcom, że z racji prowadzonej działalności powinni dbać o środowisku i 
w związku z tym ich również można zaliczyć do zielonej gospodarki.

 Moderator dopytać o: seminaria, szkolenia produktowe.

8.  Prosimy o odniesienie się do postawionej tezy. Zachęcamy do dyskutowania 
między sobą.
• Zatrudnianie na stanowiskach związanych z zielona gospodarką jest wy-

łącznie dla firm średnich i dużych. Małych firm to nie dotyczy
• Większość przedsiębiorstw  - również mikro i małych, ma nałożone obo-

wiązki związane z ochroną środowiska (opłaty produktowe, sprawozdaw-
czość itp.), lecz faktycznie ich nie realizuje – ze względu na brak czasu i 
umiejętności pracowników. 

• Biura projektowe nie mają nic wspólnego z zieloną gospodarką.
9.  Jaką Państwo prasę zamawiacie do przedsiębiorstw? 

Jakie portale internetowe najczęściej odwiedzacie?
Jakich stacji radiowych słuchacie?
W jakich seminariach, szkoleniach Wasza firma uczestniczyła w ciągu ostatniego pół 
roku?
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III. Charakterystyka procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowiska zwią-
zane z zieloną gospodarką.

1. Ranking wymagań stawianych kandydatom do pracy na stanowiskach związa-
nych z zieloną gospodarką (wykształcenie, doświadczenie, wiek, mobilność, 
praca w zespole, kreatywność , inne, jakie?).

Jak uważacie Państwo - które obszary są najważniejsze w procesie zatrudnienia pracow-
ników „Zielonych zawodów”? 

• Posiadane wykształcenie
• Posiadane kwalifikacje / ukończone kursy
• Posiadane doświadczenie
• Staż pracy w zawodzie
• Znajomość języków obcych
• Oczekiwania płacowe
• Oczekiwania pozapłacowe
• Dostępność zasobów ludzkich na lokalnym rynku pracy

2. Specjaliści o jakich kompetencjach i umiejętnościach są najbardziej poszukiwa-
ni w ramach tego typu stanowisk?

3. Jakie problemy pojawiają się w procesie rekrutacji  lub selekcji pracowników  
związane z kandydatami 

 (brak kwalifikacji, doświadczenia, wiedzy, zbyt duże oczekiwania finansowe, 
inne)?

4. Czy Pani/Pana firma organizuje szkolenia dla pracowników zielonych miejsc 
pracy? Proszę uzasadnić odpowiedź. 
a) Jeżeli tak – jakie?
b) Jeżeli nie – czy Państwo korzystacie z zewnętrznych szkoleń – jakich?

5. Jakie są Państwa potrzeby doradczo-szkoleniowe? 

Dopytać o tematy, organizację szkoleń, usług doradczych.

6. Czy planuje Pani/Pan zatrudnienie nowych osób na stanowiskach związanych 
z wsparciem środowiska naturalnego w ciągu najbliższych 2 lat? Jeżeli nie, pro-
szę powiedzieć dlaczego?
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IV. Ocena przygotowania zawodowego pracowników związanych z sektorem 
zielonej gospodarki.

1. Proszę ocenić dostępność pracowników/absolwentów (pośrednio lub bezpo-
średnio związanych z zielonym sektorem) sektora zielonej gospodarki?

2. Jakie szkoły w regionie kształcą specjalistów pod katem pracy w zielonych sek-
torach?

3. Do przedstawiciela szkoły! Jakie jest zapotrzebowanie na pracowników posia-
dających wykształcenie i przygotowanie zawodowe w obszarach związanych z 
technologiami przyjaznymi środowisku naturalnemu? Jak Państwo to sprawdza-
cie przed otwarciem nowych kierunków/specjalności?

4. Jakie kierunki, specjalności oferujecie w zakresie zielonej gospodarki? Ile lat 
trwa nauka? Jakie przedmioty dot. Zielonej gospodarki obejmuje?

5. Proszę ocenić przydatność ww. kierunków w Państwa instytucji.
6. Proszę ocenić przygotowanie  absolwentów szkół  do podjęcia pracy w oma-

wianym obszarze? 
7. Co można zrobić, by edukacja zaspokoiła potrzeby przedsiębiorców?
8. Czy można spodziewać się wzrostu popytu na specjalistów z obszaru zielonej 

gospodarki w ciągu najbliższych dwóch lat?
9. Jaki okres pracy potrzebny jest nowym pracownikom, aby wdrożyć się do pra-

cy w ramach omawianych zawodów? Z jakimi zadaniami pracownicy mają za-
zwyczaj najwięcej problemów?

10. Jakich pracowników, z jakich dziedzin brakuje w subregionie płockim?
11. Proszę pokrótce scharakteryzować bezrobotnych. Czy są to osoby unikają-

ce pracy, czy też niemogące jej znaleźć? Jakie cechy w największym stopniu 
utrudniają wyjście z bezrobocia? Jakimi cechami trzeba dysponować, aby szyb-
ko znaleźć pracę?

Dziękuję bardzo za poświęcony czas i rozmowę.
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